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Útdráttur 

Heilabilun er ólæknanlegur sjúkdómur, meðferð snýst um að meðhöndla 

fylgikvilla eins og hegðunarvandamál. Hegðunarvandamál eru meiri og 

alvarlegri á hjúkrunarheimilum heldur en utan stofnana og sjaldan gerðar 

tilraunir til að draga úr notkun sterkra geðlyfja. Auknar líkur eru á notkun 

sterkra geðlyfja á stærri hjúkrunarheimilum og í þéttbýli. Oftar ráða menning 

og hefðir innan hjúkrunarheimila meira um notkun þeirra en raunverulegt 

ástand íbúans. Tilgangur var að skoða geðlyfjanotkun hjá íbúum með 

heilabilunarsjúkdóma á þremur hjúkrunarheimilum á landsbyggðinni á árunum 

2016-2018, tengsl við hegðunarvanda, hreyfingu, sjálfsbjargargetu og virkni 

með samanburði við aðra íbúa.  

Aðferð: Lýsandi afturvirk sambandsrannsókn. InterRAI MDS 2.0 gögn 

íbúa þriggja hjúkrunarheimila voru skoðuð. Samanburður gerður milli íbúa 

eftir vitrænni skerðingu og tengsl skoðuð við geðlyf og hegðunarvanda. 

Niðurstöður: Tengsl voru á milli vitrænnar skerðingar, notkunar á sterkum 

geðlyfjum og geðdeyfðarlyfjum. Mestar líkur á ávísun sterkra geðlyfja var ef 

íbúi sýndi hegðunarvanda gagnvart öðrum. Auknar líkur voru á hegðunarvanda 

meðal íbúa sem tóku geðlyf sem og líkur á byltum, skertri sjálfsbjargargetu, 

skertri göngugetu og lítilli virkni.  

Umræður: Mikil vitræn skerðing eykur líkur á geðlyfjanotkun sem síðan 

eykur líkur á hegðunarvanda.  

Mikilvægt er að geðlyfjum sé ekki ávísað nema í kjölfarið á faglegu 

atferlismati og lyfjaendurskoðun sé viðhöfð með reglulegu millibili.    

Ályktanir: Niðurstöðurnar gefa innsýn í notkun geðlyfja á þremur 

hjúkrunarheimilum á landsbyggðinni, en niðurstöður þeirra hvað varðar 

gæðavísa sem endurspegla notkun á sterkum geðlyfjum og róandi lyfjum koma 

vel út í samanburði við eldri rannsóknir og gögn á landsvísu frá sama tíma.  

 

Lykilorð: heilabilun, hjúkrunarheimili á landsbyggðinni, inter-RAI MDS 

2.0, geðlyfjanotkun, sterk geðlyf, hegðunarvandamál, geðræn einkenni, 

ranghugmyndir, þunglyndi, kvíði, virkni, sjálfsbjargargeta, hreyfigeta. 

 

  



   

 

 

 

  



   

 

 

Abstract 

Dementia is an incurable disease where treatment focuses on complications 

as behavioural problems. Behavioural problems are more common and severe 

in nursing homes than outside institutions and few attempts made to reduce use 

of antipsychotics. Use of antipsychotics is more common in larger nursing 

homes and urban areas.  Often, culture and traditions in nursing homes are 

more influential in their use than the condition of the resident. 

Objective: To examine psychotropic use in residents with dementia in three 

nursing homes in rural areas in 2016-2018, the association with behavioural 

problems, mobility, self-reliance and activity, compared to other residents. 

Method: Descriptive retrospective correlational study, analysing data from 

interRAI MDS 2.0 from residents of three nursing homes. Comparisons 

between residents by cognitive impairment were made and  association with 

psychotropic drug use and behavioural disorders. 

Results: An association between cognitive impairment and use of 

antipsychotics and antidepressants was observed. The highest likelihood of 

prescribing antipsychotics was if a resident showed behavioural problems 

towards others. An increased likelihood of behavioural problems was observed 

among residents taking psychotropics, as well as falls, reduced self-reliance, 

unsteady gait and little activity. 

Discussion: Severe cognitive impairment increases likelihood of 

psychotropic drug use, which in turn increased the likelihood of behavioural 

problems. It is important that psychotropics are only prescribed following a 

professional behavioural assessment and medication use is reassessed 

regularly. 

Conclusions: The findings provide insight into psychotropic drug use in 

three rural nursing homes, as well as the excellent outcome of these nursing 

homes in quality indicators reflecting  use of antipsychotics and sedatives 

compared to previous studies and national data from the same time. 

 

Keywords: rural nursing homes, dementia, behavioural problems, 

psychological symptoms, psychotropic, antipsychotics, cognitive impairment, 

interRAI MDS 2.0, anxiety, delusions, depression, motility, self-reliance, and 

activity. 

 



   

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tileinkun: 

Íbúi sem ég hjúkraði fyrir margt löngu síðan, söng fyrir mig sálma á 

jóladag og sáði fræi sem hægt og rólega leiddi mig á þessa braut. 
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Skammstafanir 

InterRAI-matstæki, (RAI stendur fyrir Residential Assessment 

Instrument/Raunverulegur aðbúnaður íbúa): heildrænt þverfaglegt mat samsett 

af mörgum mælitækjum og er notað  til að leggja mat á heilsufar og 

hjúkrunarþarfir íbúa sem og til að meta gæði umönnunar sem þeir njóta  á 

hjúkrunarheimilum á Íslandi.   

MDS 2.0 (Minimum Data Set 2.0). Gagnasöfunarhlutinn af interRAI 

matstækinu (kallað interRAI-mat í þessari rannsókn). Gagnasöfnunarhlutinn 

inniheldur um 350 breytur í 21 þáttum sem er alhliða mat á heilsufar og 

hjúkrunarþörfum íbúa hjúkrunarheimila.  

QI (Quality Indicators), gæðavísar geta gefið vísbendingar um gæði 

hjúkrunar eða umönnunar á hjúkrunarheimilum.  

CPS (Cognative Performance Scale), vitrænn kvarði er mælitæki fyrir 

vitræna getu sem er hluti af interRAI matstækinu.  

ADL (Activities of Daily Living) á við athafnir daglegs lífs og er hér talað 

um sjálfsbjargargetu þegar talað er um ADL.  

ISE (Index of Social Engagement), virknikvarðinn er mælitæki á félagslega 

virkni og er hluti af interRAI matstækinu.  

RAP (Resident Assessment Protocols) á við matslykla í interRAI 

matstækinu. 

RUG (Resource Utilization Groups) er flokkunarkerfi í interRAI 

matstækinu og gefur upp álagsmælingar.  

DRS (Depression Rating Scale) þunglyndiskvarðinn, er einn kvarðanna 

sem tilheyra interRAI matstækinu.  

ATC (Anatomical Therapeutic Chemical classification) er 5 þrepa 

lyfjaflokkunarkerfi sem er notað á Íslandi. Lyfin eru flokkuð eftir því í hvaða 

líffærakerfi þeim er aðallega ætlað að hafa áhrif. 
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Þakkir 

Ferlið við að koma þessu verki frá mér var langt og stundum strangt en sem 

betur fer alltaf skemmtilegt, lærdómsríkt og gaf mér metnað til frekari vinnu. 

Háskólanum á Akureyri, starfsfólki og samnemendum þakka ég fyrir góða 

viðkynningu alla tíð. Ég vil þakka leiðbeinanda mínum Árúnu K. 

Sigurðardóttur fyrir einstakt samstarf við þessa rannsókn. Hlutverk sitt rækti 

hún með sérstakri alúð, hvatningu og vel völdum ábendingum í hvert sinn sem 

ég er ævinlega þakklát fyrir. Ingibjörg Hjaltadóttur sem kom inn sem 

aðstoðarleiðbeinandi þakka ég fyrir ómetanlegt innsæi og faglegar 

ráðleggingar, rannsóknin hefði aldrei náð sama flugi án hennar innleggs. 

Kjartani Ólafssyni þakka ég fyrir þolinmæði, kennslustundir og  ráðleggingar 

í tölfræði. Karen Jenný fær innilegar þakkir fyrir þýðingu á ágripi. 

Yfirmönnum mínum hjá Heilbrigðisstofnun Austurlands þakka ég fyrir 

svigrúm og stuðning til að vinna þessa rannsókn. Samstarfskonum mínum, 

hjúkrunarfræðingum í Fossahlíð sem leyfðu mér að taka flugið í þeirra 

félagsskap þakka ég fyrir stuðning og hvatningu. Systrum mínum fyrir tilvist 

og stuðning ávallt. Bóbó og Önnu þakka ég innilega fyrir stuðning og vináttu 

á skólaferlinum.  

Albert Ingi minn fær endalausar þakkir fyrir að koma svona óvænt inn á 

miðjum ferli og auðga dagana á milli lærdómstarna. Síðast en ávallt fyrst og 

fremst fær eiginmaður minn Vilhjálmur Þ. Ólafsson þakkir fyrir stuðning, 

hvatningu og skilning á öllum ferlinum.  
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Inngangur 

Miklar breytingar hafa orðið á lífsskilyrðum í vestrænum heimi, lífaldur 

hefur hækkað og öldrun er því óhjákvæmilega stærra viðfangsefni með ári 

hverju. Í mannfjöldaspá Hagstofunnar (Hagtíðindi, 2017) fyrir árin 2017-2066 

er gert ráð fyrir því að áfram verði meðalævilengd að lengjast hér á landi rétt 

eins og í öðrum löndum. Þar er gert ráð fyrir að aldursamsetning árið 2039 

verði þannig að 20% mannfjöldans verði yfir 65 ára aldri og árið 2060 muni 

fjórðungur Íslendinga verða eldri en 65 ára.  

Frá árinu 2004 hefur hjúkrunarrýmum fjölgað á kostnað dvalarrýma þannig 

að árið 2004 voru hjúkrunarrými 2033 en dvalarrými 896, en 2015 hafði 

dvalarrýmum fækkað um 542 rými. Fjöldi einstaklinga sem býr á hjúkrunar-

og dvalarheimilum hefur aukist á síðustu árum samhliða hækkandi lífaldri 

fólks og í maí 2016 bjuggu 2407 einstaklingar á hjúkrunarheimilum landsins 

(Velferðarráðuneytið, 2014).   

InterRAI-MDS 2.0 (RAI stendur fyrir Residential Assessment 

Instrument/Raunverulegur aðbúnaður íbúa) er heildrænt þverfaglegt mat sem 

notast er við á hjúkrunarheimilum á Íslandi til að leggja mat á heilsufar og 

hjúkrunarþarfir íbúa sem og til að meta gæði umönnunar sem þeir njóta.  

Mælitækið var hannað í Bandaríkjunum á níunda áratugnum og hafði það 

markmið að jafna gæði þjónustunnar sem veitt er á hjúkrunarheimilum. Á 

Íslandi var farið að nota mælitækið upp úr 1996 og er það á ábyrgð 

hjúkrunarfræðinga sem hafa hlotið viðeigandi þjálfun að framkvæma þetta mat 

þrisvar sinnum á ári. Fimm þættir eru skilgreindir innan interRAI matstækis 

sem hafa mismunandi eiginleika sem meðal annars eru notaðir til að hafa 

eftirlit með gæðum þjónustunnar og til að ákvarða greiðslur til 

hjúkrunarheimila eftir hjúkrunarþyngd. Þessir fimm þættir eru: gagnasafn 

(MDS 2.0, minimum data set), gæðavísar (QI, quality indicators), RAI kvarðar 

(RAI scales), matslyklar (RAP, resident assessment protocols) og 

álagsmælingar (RUG, resident utilization groups) (Sigríður Egilsdóttir, 2006; 

Pálmi V. Jónsson o.fl., 1997). Í þessari rannsókn verður notast við þrjá þætti 

af þessum fimm: gagnasafnið, gæðavísar og RAI kvarðar og verður þeim gerð 

betri skil. Með fjölgun aldraðra í heiminum frá ári til árs fjölgar um leið 



   

 

 

aldurstengdum sjúkdómum. Talið er að mikil aukning verði á heilabilun á 

næstu árum í tengslum við hækkandi aldur íbúa í heiminum öllum. Áætlað er 

að fjöldi þeirra sem eru með heilabilun geti þrefaldast fram til ársins 2050 

(Livingston, Sommerlad, Orgeta, Costafreda, Huntley, Ames, . . . Mukadam, 

2017).  Rannsóknir sýna jafnframt að töluvert meiri líkur séu á flutningi á 

hjúkrunarheimili ef viðkomandi er með heilabilun (Andel, Hyer, og Slack, 

2007).  Að jafnaði virðast rannsóknir sýna að í kringum 70% íbúa á 

hjúkrunarheimilum séu með heilabilun af einhverjum toga (Hjaltadóttir, 

Hallberg, Ekwall, og  Nyberg, 2012; Prince, Knapp, Guerchet, McCrone, 

Prina, Comas-Herrera, 2014). 

Heilabilun 

Heilabilun eða dementia er heilkenni sem kemur fram smám saman í 

aukinni skerðingu á minni, versnun á hugsun, áttun, skilning, námsgetu, 

tjáningu og dómgreind og einnig hegðun og hæfni til að framkvæma athafnir 

daglegs lífs. Allt saman í meiri mæli en búast má við þrátt fyrir hækkandi aldur 

viðkomandi. Algengt er að í kjölfar skerðingar á vitrænni getu megi sjá merki 

um versnun á tilfinningalegri stjórnun, félagslegri hegðun og frumkvæði og í 

sumum tilfellum eru þessir þættir jafnvel greinanlegir á undan vitrænni 

skerðingu. Tíðni heilabilunar hækkar með hækkandi aldri en hún er ekki hluti 

af eðlilegri öldrun. Í heildina eru um 50 milljónir manna með heilabilun í öllum 

heiminum og 10 milljón ný tilvik greinast árlega. Í aldurshópnum 60 ára og 

eldri er tíðnin um 6-8 af hverjum 100.  Heilabilun er algengasta orsök fyrir 

skerðingu á sjálfsbjargargetu og hjúkrunarþörf meðal eldra fólks í öllum 

heiminum. Sjúkdómurinn hefur ekki bara áhrif á líkamlega þætti heldur líka 

félagslega, sálfélagslega, efnahagslega og þá ekki bara fyrir sjúklinginn sjálfan 

heldur líka umönnunaraðila þeirra, fjölskyldur og samfélög í heild sinni 

(WHO, 2017).  

Talað er um að heilabilun sé annað hvort síðkomin eða snemmkomin eftir 

því hvort fólk er undir eða yfir 65 ára aldri við greiningu. Tilfelli sem greinast 

hjá einstaklingum undir 65 ára aldri eru 2-10% af heildarfjölda þeirra sem eru 

með heilabilun og eru talinn vera erfðasjúkdómur (Steinunn Thordardottir, 

2018). Mismunandi tegundir sjúkdóma sem flokkast undir heilabilun eru 

meðal annars Alzheimers sjúkdómur sem er sá algengasti og telur 60-70% 

tilfella heilabilunarsjúkdóma. Aðrir sjúkdómar sem flokkast undir 
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heilabilunarsjúkdóma eru: æðavitglöp í um 17% tilfella, blönduð heilabilun í 

10% tilvika, Lewy body um 4% og aðrar tegundir heilabilunarsjúkdóma svo 

sem framheilabilun 2% og Parkinsons heilabilun 2% og aðrar tegundir 3%. 

Mörkin á milli mismunandi gerða heilabilunarsjúkdóma eru óljós og getur oft 

verið um blöndu sjúkdómsgerða að ræða (WHO, 2017; Prince, Knapp, 

Guerchet, McCrone, Prina , Comas-Herrera, 2014). Annað helsta einkenni 

sjúkdómsins eru hegðunarvandamál sem er talið að komi fram í 90% tilvika. 

Hegðunarvandamál flokkast sem atferlisbreytingar og geta haft afgerandi áhrif 

á sjúkdómsferlið. Orsakir fyrir heilabilun eru í raun margir sjúkdómar og einn 

sjúkdómur útilokar ekki annan (Björn Einarsson, 2007).  

Engin lækning hefur fundist sem kemur í veg fyrir sjúkdóminn eða þróun 

hans þrátt fyrir ýmsar rannsóknir. Mikilvægast er þó að greina sjúkdóminn sem 

fyrst til að ná sem bestri stjórn, stuðla að góðri heilsu,virkni og vellíðan. 

Sömuleiðis er mikilvægt að greina og meðhöndla aðra sjúkdóma, greina og 

meðhöndla krefjandi einkenni hegðunar og sálfræðileg einkenni sem og veita 

umönnunaraðilum upplýsingar og stuðning í öllu sjúkdómsferlinu (WHO, 

2017). Mikið hefur verið reynt að koma auga á þætti sem hugsanlega eru 

áhættuþáttir fyrir heilabilun og þar má nefna þætti sem geta aukið líkur á 

heilabilun seinna á lífsleiðinni: háþrýstingur á miðjum aldri sem og offita, 

engin skólaganga eða eingöngu barnaskólaganga (miðað við upp að 11-12 ára 

aldri), þunglyndi á efri árum, heyrnartap, sykursýki, líkamleg óvirkni, 

reykingar og félagsleg einangrun. Flestir þessir þættir snúa að æðakerfinu og 

mögulegri sjúkdómsmyndun þar sem getur þannig valdið 

heilabilunarsjúkdómum (Livingston, Sommerlad, Orgeta, Costafreda, 

Huntley, Ames, . . . Mukadam, 2017).   

Heilabilun er flokkuð með stigun eftir alvarleika sjúkdómsins niður í þrjú 

stig þó svo að alltaf sé persónubundin munur milli einstaklinga í birtingarmynd 

sjúkdómsins.  

Væg heilabilun (early stage). Á þessu stigi getur það farið framhjá fólki að 

um heilabilunarsjúkdóm sé að ræða en persónuleiki fyrir sjúkdómsþróun hefur 

þar mikið að segja sem og áhrif sjúkdómsins. Einkenni sem búast má við á 

þessu stigi geta verið: gleymska, missa tímaskyn og tapa áttum á kunnuglegum 

stöðum (WHO, 2017). Viðkomandi getur þannig átt erfitt með að sinna 

hlurverki sínu, upplifað minnisskerðingu á ákveðnum þáttum og það getur 

verið um ákveðnar persónuleikabreytingar að ræða (Thies og  Bleiler, 2013). 



   

 

 

Miðlungs heilabilun (middle stage). Þegar heilabilun þróast yfir á miðstigið 

verða einkennin meira áberandi og meira takmarkandi fyrir einstaklinginn. 

Þessi einkenni geta verið: að gleyma nýlegum atburðum og nöfnum, að vera 

týndur heima hjá sér, að eiga erfiðara með samskipti og að þurfa aðstoð við 

persónulega umhirðu (WHO, 2017). Hegðunarvandamál og geðræn vandamál 

fara oft að þróast á þessu stigi sjúkdómsins (Thies og  Bleiler, 2013). 

Alvarleg heilabilun (late stage). Á því stigi verður viðkomandi með 

tímanum alfarið háður öðrum. Minnistruflanir eru alvarlegar og líkamleg 

einkenni eru augljósari. Einkenni eru meðal annars: ekki áttaður á tíma eða 

stað, þekkir ekki vini og fjölskyldu, stigvaxandi þörf fyrir hjálp með eigin 

umsjá, erfiðleikar við göngu og hegðunarbreytingar sem geta stigmagnast 

meðal annars með árásargirni (WHO, 2017). Viðkomandi missir á endanum 

getuna til að eiga samskipti og í lok sjúkdómsins versnar hreyfigeta 

einstaklingsins þannig að sjúklingurinn verður ófær um að ganga, kyngja eða 

hafa stjórn á útskilnaði (Thies og  Bleiler, 2013). Skipting milli alvarleika 

sjúkdómsins meðal þeirra sem eru með síðkomna heilabilun eru talin vera 

rúmlega 50% með væga heilabilun, rúmlega 30% með miðlungs heilabilun og 

um 12% með alvarlega heilabilun (Prince, Knapp, Guerchet, McCrone, Prina , 

Comas-Herrera, 2014). 

Heilabilunarsjúkdómar 

Alzheimer 

Alzheimer er algengastur af heilabilunarsjúkdómum og er 

taugahrörnunarsjúkdómur af óþekktum toga, talið er að 60-70% allra 

heilabilunarsjúkdóma séu vegna Alzheimers sjúkdómsins (WHO, 2017). 

Alzheimer sjúkdómurinn leggst fremur á eldri einstaklinga og tíðni hans 

hækkar með hækkandi aldri eins og heilabilunarsjúkdómar almennt en þá á 

Alzheimers sjúkdómurinn ekkert skylt við eðlilega öldrun. Sjúkdómurinn 

hefur verið útskýrður sem taugahrörnunarsjúkdómur sem lýsir sér í tapi á 

taugafrumum og taugamótum sem leiðir smátt og smátt til rýrnunar á heila.  

Nánari skoðun í heilanum sýnir að það eru amyloid skellur og 

taugatrefjaflækjur til staðar í heilavefnum. Óljóst er hvers vegna þessar 

skemmdir verða og helst talið að um sambland af erfðafræðilegum þáttum, 

lífeðlisfræðilegum og umhverfisþáttum. Með aukinni þekkingu á sjúkdómnum 



   

 

5 

 

er orðið ljóst að trúlega er sjúkdómurinn lengi að þróast áður en einkenni koma 

á einhvern hátt fram og hafa rannsóknir í auknum mæli snúið að því að finna 

leiðir til að greina fólk á því stigi (Steinunn Thordardottir, 2018).  

Sjúkdómurinn leggst á aftari hluta heilans, oftast með væg sjúkdómseinkenni 

í upphafi en versna nokkuð jafnt með minnisskerðingu, málsstoli og verkstoli. 

Þar að auki skerðist sjónútvinnsla, rýmdarskynjun, óhlutbundin hugsun, 

framkvæmd og stýring hugsunar, innsæi og dómgreind. Ýmis konar geðræn 

einkenni er mjög algeng samhliða vitrænni skerðingu svo sem kvíði, 

þunglyndi, tilfinningaleg viðkvæmni, svefntruflanir, ranghugmyndir og 

ofskynjanir (Björn Einarsson, 2007). Aukin fylgni virðist vera í fjölskyldusögu 

hjá þeim sem greinast undir 65 ára aldri með heilabilun og geta líkur verið allt 

að þrefalt meiri hjá fyrstu gráðu ættingjum þeirra sem greinast með Alzheimers 

sjúkdóm á þeim aldri.  Áhættuþáttur og sjúkdómsmyndun hjá þeim sem 

greinast með síðkominn Alzheimers eru hugsanlega með öðrum hætti þar sem 

ekki hefur verið greinanlegt sjálfstætt ríkjandi mynstur (Holmes og Amin, 

2016).  

Lewy body 

Lewys sjúkdómurinn er taugahrörnunarsjúkdómur með breytingum í heila 

sem líkjast bæði Parkinsonssjúkdómi og Alzheimerssjúkdómi. Oft á tíðum er 

minnistap ekki fyrsta einkenni sjúkdómsins heldur fremur köst með skertri 

athygli og meðvitund sem eru aðaleikenni sjúkdómsins. Einnig koma einkenni 

fram í Parkinson-líkum einkennum og sjónrænum ofskynjunum sem og 

ruglástandi með ranghugmyndum og byltum. Það getur verið mjög 

einkennandi fyrir þennan sjúkdóm að einstaklingar hafi óþol fyrir geðlyfjum 

(Björn Einarsson, 2007). Tíðni sjúkdómsins er hærri meðal karlmanna sem 

greinist oftast á aldrinum 50-85 ára en tíðni eykst með hækkandi aldri, en þó 

eru ákveðnar efasemdir um algengi sjúkdómsins vegna erfiðleika við 

greiningu. Sjúkdómurinn er ekki erfðasjúkdómur en greining á honum er erfið 

og samkvæmt rannsóknum er klínisk nákvæmni í greiningu á honum léleg, er 

oft greindur sem Alzheimers eða Parkinsons sjúkdómur. Sjónrænar 

ofskynjanir eru oft mjög mótaðar og innihalda oft fólk, börn eða dýr. Truflanir 

á lyktarskyni eru algengari í upphafi Lewy body, meiri munnvatnsframleiðsla, 

hægðatregða og Parkinsons einkenni sömuleiðis. Þunglyndi og kvíði eru 

algengari í sögu einstaklinga með Lewy body. Algengi alvarlegra svefntruflana 



   

 

 

er oft einkenni sjúkdómsins, með snörpum óútskýrðum hreyfingum, slæmum 

draumförum, hrópum og köllum. Meðhöndlun á sjúkdómnum er vandasöm þar 

sem birtingarmynd erfiðra einkenna er umfangsmikil og viðkvæmni fyrir 

aukaverkunum lyfja er meiri hjá þessum hóp. Allar líkur eru á því að ef lyf 

hjálpar til við að laga eina birtingarmynd einkenna auki það á annað vandamál 

sjúkdómsins í staðinn (Walker, Possin, Boeve, og Aarsland, 2015).  

Æðavitglöp 

Æðaheilabilun eða vascular dementia sem orsakast af heilaæðasjúkdóm en 

getur oft verið til staðar hjá einstaklingum sem eru með Alzheimer og er þá 

talað um blandaða tegund heilabilunarsjúkdóms. Æðaheilabilun leggst helst á 

framhluta heilans og innanbarkarhvítusvæði hans. Æðaheilabilun getur byrjað 

snögglega eins og eftir heilablóðfall en getur líka komið fram hægt og sígandi 

ef blóðtappar verða í litlum æðum heilans. Sjúkdómsmynd er mjög misjöfn 

eftir stærð blóðtappanna og einkenni breytileg eftir því hvaða hlutar heilans 

hafa orðið fyrir skaða. Einkenni sjúkdómsins eru svipuð og í 

Alzheimerssjúkdómi en þó eru persónuleikabreytingar meira áberandi, 

sinnuleysi og hegðunartruflanir (O´Brien og Thomas, 2015; Björn Einarsson, 

2007).  Einkenni eins og þunglyndi eru talin algengari meðal þeirra sem hafa 

æðavitglöp en á hinn bóginn er minni tíðni á ranghugmyndum og ofskynjunum 

(O´Brien og Thomas, 2015). Áhættuþættir fyrir æðavitglöpum eru að mestu 

leyti stakstæðir og tengjast sömu þáttum og eru áhættuþættir fyrir 

heilablóðfalli: reykingar, sykursýki, kólesterólhækkun í blóði og háþrýsingur 

(Holmes og Amin, 2016).  

Framheilabilun 

Framheilabilun er taugahrörnunarsjúkdómur þar sem önnur einkenni heldur 

en minnisskerðingin verða meira áberandi og snerta þætti sem stjórnast í 

framheilanum eins og hegðun og tungumál.  Þættir sem sjást þá eru 

hegðunarbreytingar, málstol og framtaksleysi.  Þar sem einkenni 

framheilabilunar eru svo lík einkennum þeirra sem glíma við geðræn vandamál 

og getur því verið erfitt að greina, auk þess er framheilabilun algengari hjá 

þeim sem eru undir 65 ára aldri og því telja sumir að þessi sjúkdómur sé 

vangreindur eða ranglega greindur sem geðrænn sjúkdómur. Ættarsaga er 
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þekktur áhættuþáttur og hefðbundin lyfjameðferð til að reyna að hægja á 

framgangi heilabilunarsjúkdóms gagnast þessum hóp ekki (Bang, Spina, og 

Miller, 2015). 

Aðrar tegundir heilabilunar  

Aðrar tegundir heilabilunar eru í minnihluta svo sem heilabilun af völdum 

áfengisneyslu (þar með talið Korsakoffs heilabilun), heilabilun af völdum 

Creutzfeld-Jacob sjúkdóms og fleiri enn fátíðari og minna þekkt afbrigði af 

heilabilun. Aðeins getur verið breytilegt milli tegunda hvaða einkenni eru mest 

áberandi en hafa það sameiginlegt að valda vitrænni skerðingu (Björn 

Einarsson, 2007). 

Gæðavísar  

Gæðavísar eru einn hlutinn af interRAI matstækinu.  Þrátt fyrir að interRAI 

matstækið hafi verið hugsað í upphafi sem heildrænt mat sem beindist að því 

að bæta klínísk vinnubrögð var fljótt ljóst að matið væri góður grunnur til að 

leggja mat á og hafa eftirlit með gæðum umönnunar (Phillips, Zimmerman, 

Bernabei og Jonsson, 1997). Gæðavísar gefa vísbendingar um gæði hjúkrunar 

eða umönnunar sem íbúar hjúkrunarheimila njóta og verið þannig leiðbeinandi 

fyrir stjórnendur hjúkrunarheimila í úrbótavinnu (Sigríður Egilsdóttir, 2006).  

Mikilvægar niðurstöður hafa komið úr rannsóknum á síðustu árum þar sem 

rýnt var í útkomu gæðavísa á íslenskum hjúkrunarheimilum. Í rannsókn 

Hjaltadottir, Hallberg, Ekwall  og Nyberg (2012) kemur fram að samband er á 

milli útkomu gæðavísa og vitrænnar getu en á mismunandi máta eftir tegund 

gæðavísisins. Vaxandi skerðing á vitrænni getu tengdist minni líkum á að íbúi 

væri með ákveðna gæðavísa og þar með vísbending um góða umönnun.  Þetta 

kom fram meðal annars í gæðavísunum „algengi vökvaskorts“, „ algengi 

rúmfastra íbúa“ og „algengi þrýstingssára“.  Hins vegar kom fram auknar líkur 

með vaxandi vitrænni skerðingu á hvað varðaði gæðavísana um þunglyndi og 

litla eða enga virkni íbúa.  Þá voru fjórum sinnum meiri líkur á að íbúi með 

alvarlega skerðingu á vitænni getu sýndi hegðunarvandamál í samanburði við 

íbúa með óskerta vitræna getu auk þess sem sami hópur var  sjö sinnum líklegri 

á að vera með virkan gæðavísinn „algengi daglegra líkamsfjötra“.  



   

 

 

Helga Atladóttir (2011) rannsakaði aldraða með vitræna skerðingu á 

hjúkrunarheimilum á Íslandi til að greina heilsufar og færni íbúa sem og gæði 

hjúkrunar. Í niðurstöðum hennar kom í ljós að hlutfall virkra gæðavísa jókst 

eftir því sem vitræn geta minnkaði í 16 af 20 gæðavísum. Gæðavísar þar sem 

var hæst hlutfall með mikla vitræna skerðingu voru: „algengi daglegra 

líkamsfjötra“ (89%), „algengi lítillar eð engrar virkni“ (69,5%), „algengi 

þyngdartaps“ (69,4%) og „algengi hegðunarvandamála gagnvart öðrum“ 

(68,5%).  

Hjaltadóttir, Ekwall, Nyberg og Hallberg (2012) gerðu viðamikla rannsókn 

sem skoðaði þróun í gæðum umönnunar árin 2003-2009 eins og þau 

endurspegluðust í gæðavísum íslenskra hjúkrunarheimila og að sama skapi 

kannað tengsl gæðavísa við heilsu og stöðu. Í þessari rannsókn kemur fram að 

gæði umönnunar á hjúkrunarheimilum hafi versnað á tímabilinu 2003-2009. 

Af 20 gæðavísum greindist afturför á 16 þáttum. Sumt af þessari afturför 

skýrist með breytingum á heilsufari hjá íbúum á þessum tíma en þó er ekki 

hægt að útskýra alfarið þessa versnun á gæðavísum með versnandi ástandi 

íbúa. Samkvæmt rannsókninni er talið nauðsynlegt að bæta gæðavísa sem fjalla 

um meðferð á þunglyndi, fjölda lyfja, virkni og hegðunarvanda og ætti að setja 

í forgang við umbótavinnu hjúkrunarheimila.  Rannsóknin sýndi að gæðavísar 

geta verið gagnlegir í að mæla breytingar á gæðum umönnunar á 

hjúkrunarheimilum yfir ákveðin tímabil og sýndi fram á mikilvægi þess að hafa 

mælitæki sem getur komið auga á þróun gæða sem annars gæti verið horft fram 

hjá. Rannsóknin sýndi fram á neikvæð áhrif sem vitræn geta hefur á gæði 

umönnunar þannig að með minnkandi vitrænni getu jókst líkindi á þunglyndi, 

notkun á fjötrum og hættan á að sýna hegðunareinkenni gagnvart öðrum. 

Niðurstöður sýndu líka, öfugt við erlendar rannsóknir að versnun á vitrænni 

getu hafði jákvæð áhrif á gæði umönnunar í sumum þáttum sem varðaði beina 

umönnun eins og hættu á vökvaskorti, að vera rúmfastur eða vera með 

þrýstingssár.  

Hegðunarvandi vegna heilabilunarsjúkdóma 

Þótt almennt sé fyrst talað um minnisskerðingu þegar einkenni heilabilunar 

eru talin upp þá eru hegðunarvandamál oft ástæða þess að sjúkdómur greinist 

og veldur umönnunaraðilum, bæði fjölskyldu og starfsfólki, mestu álagi 

(Zeller o.fl., 2009; Tampi o.fl., 2011). Talað er um geðræn einkenni af 
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taugafræðilegum toga (neuropsychiatric sympoms) eða hegðunarvanda 

heilabilunar (behavior and psychological symptoms of dementia, BPSD) 

(Howard, Ballard, O’Brien og Burns, 2001; Zuidema, Koopmans og Verhey, 

2007). Erfitt getur verið að bera nákvæmlega saman þau einkenni sem falla 

undir hegðunarvanda heilabilunar þar sem breytilegt er í skilgreiningum og 

matslistum rannsókna hvaða einkenni eru talin hér undir. Kales, Gitlin, og 

Lyketsos (2015) telja algengustu einkennin vera: þunglyndi, kvíða, 

ofskynjanir, ranghugmyndir, óróleika, árásargirni, sinnuleysi, svefntruflanir og 

innsæisleysi eða hvatvísi.   

Hegðunarvandi er stór hluti af einkennamynd heilabilunar, algengar 

tíðnitölur eru að 80% (Lyketsos o.fl., 2011) -90% (Cerejeira, Lagarto og 

Mukaetova-Ladinska, 2012; Song og Oh, 2015) einstaklinga með heilabilun 

upplifi þessi einkenni, oftast fleiri en eitt og oft mörg einkenni samtímis en þau 

hafi tilhneigingu til að koma í köstum sem vara í ákveðinn tíma, oft um hálft 

ár í senn (Kales o.fl., 2015). Um tíma var talið að hegðunarvandi heilabilunar 

eða taugasjúkdómseinkenni sem sáust hjá einstaklingum með heilabilun væru 

eingöngu til staðar hjá þeim sem væru langt komnir í sjúkdómsferlinu. Í seinni 

tíð hefur komið í ljós að hegðunarvandi getur komið fram hjá einstaklingum 

með vitræna skerðingu á öllum sjúkdómsstigum (Lyketsos o.fl., 2011).  

Rannsóknir hafa þó sýnt að hegðunarvandi sem flokkast undir 

hegðunarvandamál heilabilunar (BPSD) hafi hærri tíðni á hjúkrunarheimilum 

(91-96%) í samanburði við tíðni þeirra í samfélaginu (56-98%) og jafnframt 

séu einkennin sem íbúar á hjúkrunarheimilum sýna alvarlegri heldur en þau 

sem eru hjá einstaklingum utan hjúkrunarheimila (Cerejeira o.fl., 2012). Fyrir 

einstaklinga með heilabilun eru sterk tengsl á milli hegðunarvanda og 

versnunar á vitrænni skerðingu, skerðingu á félagslegri færni og 

hegðunarvandamálin draga mest úr lífsgæðum auk þess að vera orsakavaldur 

fyrir því að einstaklingur þarf fyrr að fara í varanlega dvöl á hjúkrunarheimili 

(Tampi o.fl., 2011; Cerejeira o.fl., 2012; Lyketsos, o.fl., 2011).   

Ljóst er að hegðunarvandamál hjá einstaklingum með heilabilun er víðtækt 

vandamál á hjúkrunarheimilum. Það hefur komið fram í íslenskri rannsókn að 

84% íbúa eru með vitræna skerðingu á einhverju stigi og 68,5% 

hegðunarvandamál. Íbúar með vitræna skerðingu eru tvöfalt líklegri á að sýna 

hegðunareinkenni gagnvart öðrum borið saman við þá sem ekki hafa vitræna 

skerðingu. Líkur aukast þannig að þær eru fimmfaldar hjá þeim sem eru með 

mikla vitræna skerðingu borið saman við íbúa sem ekki hafa vitræna skerðingu 



   

 

 

(Helga Atladóttir, 2011). Rannsókn Sólveigar Hrannar Gunnarsdóttur frá árinu 

2016 skoðaði tíðni og tengsl hegðunarvandamála við vitræna getu meðal íbúa 

á íslenskum hjúkrunarheimilum.  Rannsóknin byggði á gögnum úr interRAI-

mati og var heildarfjöldi þátttakenda 2596. Þar kom fram að tíðni 

heilabilunarsjúkdóma í heildina var 67,7%, þar af 36% með Alzheimer 

sjúkdóm. Niðurstöður í þeirri rannsókn sýndu meðal annars að 27,1% íbúa 

voru árásargjarnir í orði, 30,7% höfnuðu umönnun, 11,2% árásargjarnir í verki, 

29,3% ráfuðu, ranghugmyndir komu fram hjá 43,7% íbúa og ofskynjanir hjá 

14,4% (Sólveig Hrönn Gunnarsdóttir, 2016).  Í erlendum rannsóknum kemur 

að sama skapi fram hversu víðtækt vandamálið er. Í rannsókn Song og Oh 

(2015) lögðu hjúkrunarfræðingar mat á hegðunarvandamál (BPSD) fyrir 

undangengið 4 vikna tímabili og þar mældist tíðnin 84,8% þar sem algengast 

var óróleiki/árásargirni (52,8%) og þar á eftir vanlíðan/þunglyndi (46,6%) og 

óþol/pirringur (42,7%). Í rannsókn Lachs o.fl.(2012) kom fram að starfsfólk 

upplifði í 15,6% tilfellum árásargjarna hegðun (líkamlega, munnlega og 

kynferðislega) frá skjólstæðingum. Rannsóknarsamantekt  Zhao o.fl. (2016) 

náði yfir tímabilið 1964-2014 og dró saman niðurstöður úr 48 rannsóknum. Þar 

var dregin saman tíðni fyrir mörg einkenni sem falla undir taugasálfræðileg 

einkenni einstaklinga með Alzheimers. Algengast þar var framtaksleysi með 

49%, síðan þunglyndi (42%), árásargirni (40%), kvíði (39%) og 

svefnvandamál (39%). Önnur einkenni voru þó nokkuð algeng líka eins og 

ranghugmyndir (31%), hömluleysi (17%) og ofskynjanir (16%). Í þessari 

rannsóknarsamantekt kom líka fram að ýmislegt getur hugsanlega haft áhrif á 

algengi sumra einkenna eins og aldur sjúklings, lifun með sjúkdóm, 

staðsetning og matsaðferð.  

Ástæður hegðunarvandamála 

Hegðunarvandamál eru afleiðingar af heilabilunarsjúkdómum en geta haft 

mismunadi ástæður. Einstaklingar með heilabilun eiga oft erfitt með að tjá sig 

með orðum og skortir rökhugsun og því verður hegðun oft á tíðum leið til 

tjáningar. Hegðunarvandi sem við sjáum er því oftar en ekki leið til að tjá sig 

um þarfir og tilfinningar sem viðkomandi hefur ekki hæfileika til að koma í 

orð. Umönnunaraðilar hafa síðan það krefjandi verkefni að lesa í 

hegðunarvandamálin og átta sig á hvaða skilaboðum einstaklingurinn vill 

koma á framfæri (Sutor; Rummans og Smith, 2001; Tampi o.fl., 2011;  Zeller 
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o.fl., 2009).  Þetta er greinilegt í rannsóknum sem sýna fram á að það geta verið 

margvíslegar ófullnægðar þarfir einstaklings með heilabilun sem valda 

hegðunarvanda. Cohen-Mansfield o.fl. (2015) rannsökuðu tíðni ófullnægðra 

þarfa meðal 89 íbúa á 6 hjúkrunarheimilum.  Matið var gert með þeim hætti að 

það voru hjúkrunarfræðingar og rannsóknar-aðstoðarmenn (sem voru að vinna 

að lyfjalausum meðferðarúrræðum fyrir íbúana) sem lögðu mat á ýmsa þætti 

hjá hverjum einstaklingi til að segja til um hvort viðkomandi upplifði 

ófullnægða þörf. Niðurstöður sýndu að af meðaltali mætti greina 3 ófullnægðar 

þarfir á hvern einstakling með heilabilun á hjúkrunarheimilum. Þar bar mest á: 

leiða eða vöntun á skynupplifun, einmanaleika eða þörf fyrir félagsleg tengsl 

og þörf fyrir innihaldsríka virkni. Rannsóknin sýndi líka að einstaklingar sem 

upplifðu óþægindi ýmis konar sýndu fremur hegðunarvanda í munnlega 

tjáðum óróleika svo sem kvartanir ýmis konar. Óþægindin sem um ræddi gátu 

átt uppruna sinn í þörf fyrir að fara á salerni, setustaða í stól olli viðkomandi 

óþægindum, einstaklingur upplifði svima, svengd, þorsta eða óþægindi vegna 

hegðunar annars íbúa. Einstaklingur gat verið með þörf fyrir að skipta um 

nærföt, upplifði óþægindi vegna fjötra, hægðatregðu, kulda eða hita.  

Heimildasamantekt Páls Biering (2018) sýndi að þunglyndi er mun meira 

ríkjandi meðal eldra fólks sem býr á stofnunum heldur en meðal þeirra sem 

búa á einkaheimilum og alvarleiki þunglyndis hefur sterk tengsl við 

ófullnægðar þarfir einstaklinga. 

Mikilvægt er við mat á hegðunarvanda að eiga samtal við sjúklinginn 

sjálfan. Þó svo að einstaklingar með heilabilun eigi oft erfitt með að tjá sig er 

mikilvægt að gefa þeim tækifæri á að tjá sig á opinn máta um líðan sína og 

upplifun á hegðunarvanda og reyna að komast að rót vandans (Cerejeira o.fl., 

2012). Það er mikilvægt að gera sér grein fyrir að það eru nokkrir þættir sem 

þarf að huga að þegar fjallað er um hegðunarvandamál þar sem þau eru ekki 

einangrað fyrirbrigði einstaklingsins sem er með heilabilunarsjúkdóm.  Það er 

talað um þríþætt svið sem tengjast hegðunarvanda, þættir sem tengjast 

einstaklingnum sem er með heilabilunarsjúkdóm, umönnunaraðilum hans og 

umhverfi hans (Kales o.fl., 2015). 

Áhrif starfsfólks á hegðunarvandamál 

Áhætta á árásargirni frá sjúklingum er tengd við störf á langlegudeildum 

hjúkrunarheimila. Upplifun starfsfólks af hegðunarvandamálum er oft það 



   

 

 

erfiðasta í vinnunni og sem starfsfólk telur líka hættulegast í starfi sínu.  

Nálgun starfsfólks við einstakling með heilabilun hefur áhrif á viðbrögð og 

hegðunarvanda hjá íbúa.  Starfsmenn sem ekki bera virðingu fyrir íbúa, hundsa 

óskir og þarfir íbúa stuðla þannig frekar að hegðunarvandamálum. 

Vinnustaðurinn getur líka stuðlað að árásargirni með of lítilli mönnun, streitu 

og skort á samskiptum á milli vakta um þarfir íbúa (Zeller o.fl., 2009; 

Borström, Squires, Mitchell, Sales og Estabrooks, 2011; Zeller, Dassen, Kok, 

Needham og Halfens, 2011). Þetta eru ástæður þess að árásargjörn hegðun er 

eitthvað sem verður frekar vart við þegar verið er að sinna persónulegum 

þörfum íbúa með heilabilun svo sem við böðun, klósettferðir eða 

morgunaðhlynningu (Zeller o.fl., 2009; Lachs o.fl., 2012).   

Rannsóknir hafa sýnt að starfsfólk hjúkrunarheimila telur einstaklinga með 

heilabilun ekki ábyrga fyrir ofbeldishegðun sem þeir sýna þar sem skilningur 

sé á því að vitræna skerðingin valdi dómgreindarleysi íbúans (Pulsford o.fl., 

2011; Dupuis, Wiersma og Loiselle, 2012). Rannsóknir hafa hins vegar sýnt 

að starfsfólk á erfiðara með að skilja ósæmilega hegðun eins og kynferðislega 

hegðun og fellir dóma um íbúa auk þess sem mjög erfitt getur verið fyrir 

starfsfólk að takast á við ofbeldi hjá einstaklingum með heilabilun hafi það 

fyrri reynslu af ofbeldi úr eigin lífi. Því þykir mikilvægt að starfsfólk sé frætt 

um heilabilun og hvatt til meðvitundar um eigin viðhorf og skoðanir sem geti 

endurspeglast í nálgun við einstaklinga með heilabilun (Dupuis og fl., 2012). 

Þættir sem varða starfsmenn, hvort sem er um einstaklingsbundna þætti að 

ræða eða almenna menningu deildar í heild sinni, geta haft gríðarlega mikil 

áhrif á birtingu hegðunarvandamála hjá íbúum hjúkrunarheimila. Í 

þversniðsrannsókn McKenzie o.fl. (2012) var reynt að skýra upplifun 

ófaglærðra starfsmanna á hjúkrunardeildum af hegðunar-og sálfræðilegum 

vandamálum heilabilunar. Rannsóknin var gerð á 12 hjúkrunarheimilum (eða 

sambærilegum heimilum sem veita umönnun) og þátttakendur voru paraðir 

saman í 87 pör, 87 umönnunaraðilar og 87 einstaklingar með heilabilun. Í ljós 

komu tengsl á milli neikvæðra viðhorfa starfsfólks og aukinna hegðunarvanda 

hjá íbúum. Að auka þjálfun og fræðslu til ófaglærðra var talið hafa tvíþættan 

ávinning með því að auka lífsgæði íbúa og auka tilfinningalega vellíðan 

ófaglærðra í starfi.  
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Starfsmenn og starfsemi hjúkrunarheimila 

Mannauður og mannafli hefur áhrif á hvernig tekist er á við hegðunarvanda 

á hjúkrunardeildum.  Á hjúkrunarheimilum í dag er lítið af fagmenntuðu 

starfsfólki, oftar lausráðið og örar mannabreytingar. Slík þróun hefur aukið 

notkun á fjötrum og dregið úr gæðum umönnunar (Gjerberg, Hem, Förde og 

Pedersen, 2013). Vinnustaðurinn getur stuðlað að ofbeldi með of lítilli mönnun 

og samskiptaleysis á milli vakta um þarfir íbúa (Zeller o.fl., 2009; Borström 

o.fl., 2011). Starfsfólk sem sinnir einstaklingum með heilabilun er oft ekki 

nægilega þjálfað til að takast á við flókin hegðunarvandamál og almennt lítil 

fræðsla í boði fyrir ófaglært starfsfólk á hjúkrunardeildum. Rannsóknir hafa 

sýnt fram á þetta auk þess að leiða í ljós að aukin fræðsla skili ekki bara 

kunnáttu og öryggi til að takast á við hegðunareinkenni einstaklinga með 

heilabilun heldur dragi líka úr starfsmannaveltu og leiði til stöðugleika á 

heimilinu án meðhöndlunar með lyfjum (Teri o.fl., 2009; McKenzie o.fl., 

2012;  DeYoung o.fl, 2002; Sato o.fl., 2013). 

Meðhöndlun hegðunarvandamála 

Þrátt fyrir mikla leit og rannsóknir hafa ekki fundist einfaldar eða 

viðeigandi meðferðir fyrir hegðunareinkenni og allar lyfjameðferðir virðast 

fremur auka á hættu á öðrum kvillum ef gripið er til notkunar á þeim. 

Rannsóknir hafa gefið byr undir ýmsar ólyfjatengdar lausnir sem geti gagnast 

til að takast á við hegðunareinkenni en flestar rannsóknir hafa verið litlar og 

ekki varað nægilega lengi til að sýna afdrifaríkar niðurstöður. Ljóst þykir þó 

að persónuleg nálgun, fræðsla og stuðningur við umönnunaraðila geti bætt 

hegðunareinkenni hjá einstaklingum með heilabilun og mikilvægast er að gera 

sér grein fyrir að engar skyndilausnir eru til í meðhöndlun hegðunarvandamála 

(Zeller o.fl., 2011; Lyketsos, Carillo, Ryan o.fl., 2011). Starfsmenn á sértækum 

deildum fyrir einstaklinga með heilabilun aðhyllast persónumiðaða umönnun 

og þegar kemur að því að takast á við ofbeldi vilja þeir gera það án líkamlegra 

inngripa og notast frekar við þá nálgun með því að tala við íbúann, hughreysta 

og dreifa athygli hans (Pulsford og fl., 2011). Aðrar rannsóknir sýna 

sambærilega nálgun hjá starfsmönnum hjúkrunaheimila í að takast á við 

ofbeldishegðun hjá íbúum með heilabilun (Zeller o.fl., 2011; Zeller o.fl., 2014; 

Gjerberg o.fl., 2013).  



   

 

 

Gerðar hafa verið rannsóknir til að skoða áhrif þunglyndislyfja á óróleika 

og geðrofslík einkenni í heilabilun. Í samantektarrannsókn þar sem níu 

rannsóknir voru teknar fyrir virtust þunglyndislyf hafa jákvæð áhrif á óróleika 

samanborið við lyfleysu og einstaklingar með heilabilun þoldu betur þennan 

lyfjaflokk. Hins vegar höfðu þunglyndislyfin lítil áhrif á önnur 

hegðunareinkenni (Seitz, o.fl., 2011).  

Nýjustu heimildir leggja mikla áherslu á að grípa ekki til lyfja sem fyrsta 

kost í meðhöndlun hegðunarvanda heldur fara í gegnum ákveðið ferli til að 

leggja mat á hvað vandamálið er, hugsanlegar orsakir og áætlun til að takast á 

við það síðan með reglulegu endurmati. Einstaklingar með 

heilbilunarsjúkdóma geti til að mynda verið viðkvæmir fyrir óráðsástandi með 

undirorsök sem hægt er að meðhöndla. Ávallt þurfi að hafa í huga líka að bæta 

úr skynjun t.d. með því að bæta lýsingu í umhverfi eða bæta heyrn (hreinsa úr 

eyrum, nota heyrnartæki). Sérstök áhersla er lögð á að meðhöndla ekki 

hegðunarvandamál með geðlyfjum nema hjá þeim einstaklingum sem eru í 

hættu á að skaða sjálfan sig eða aðra.  Mikil áhersla er einnig lögð á það að 

þetta sé ákvörðun sem tekin er í samráði við aðstandendur þar sem það sé 

sameiginleg niðurstaða að hugsanlegur ávinningur sé þess virði að leggja á 

sjúklinginn þær aukaverkanir sem líklegar eru í slíkri lyfjameðferð (Livingston 

o.fl., 2017). 

Rannsókn Edwards o.fl. (2005) kannaði áhrif rivastigmine (lyfjaflokkun: 

N06DA03) á hegðunarvanda og taugasálfræðileg einkenni einstaklinga með 

heilabilun á hjúkrunarheimilum með það að markmiði að draga úr notkun á 

geðlyfjum. Þátttakendur (N=173) voru íbúar á hjúkrunarheimilum með meðal 

eða alvarlega heilabilun af Alzheimer toga og með útkomu í MMSE frá 6-15, 

matstímabilið var 52 vikur. Þátttakendur voru meðhöndlaðir með daglegum 

skömmtum af rivastigmine uppá 1,5-6 mg tvisvar sinnum á dag. Fylgst var 

með notkun á geðlyfjum (N05 og N06 lyfjaflokkar) sem og 

hegðunareinkennum sem voru metin í upphafi rannsóknar og eftir 52 vikur. 

Niðurstöður sýndu að 40% þátttakenda sem tóku geðlyf í upphafi rannsóknar 

voru hættir að taka lyf í lok rannsóknar eða búið að draga úr skömmtum. Að 

sama skapi sáust verulegar jákvæðar breytingar á 10 af 12 hegðunarþáttum í 

matslistanum sem notast var við (Nursing Home útgáfa af Neuropsychiatric 

Inventory) þar með talið ofskynjanir, ranghugmyndir og kvíði, samhliða 

samdrætti í notkun geðlyfja. 



   

 

15 

 

Lyfjanotkun hjá íbúum hjúkrunarheimila með heilabilun 

Eins og áður hefur komið fram er heilabilun ekki læknanlegur sjúkdómur 

og því snýst meðferð hans um að bæta líðan og meðhöndla einkenni eins og 

hegðunarvandamál. Notkun lyfja til að bæta eða draga úr hegðunarvanda  getur 

hins vegar haft neikvæð áhrif á líðan. Litlir lyfaskammtar fyrir aldraða geta 

valdið slæmum áhrifum á heilsu til dæmis með áhrifum á svefn eða hreyfigetu 

(Korczyn og Davidson, 1999; Sutor o.fl., 2001). Vegna þessa er enn 

mikilvægara að finna aðrar leiðir en lyf til að bæta líðan einstaklinga með 

heilabilun. Fleiri rannsóknir benda á mikilvægi þess að draga sem mest úr 

lyfjanotkun, fækka lyfjum meðal íbúa hjúkrunarheimila, þar sem það getur 

bætt verulega líðan þeirra, dregið úr sjúkrahúsinnlögnum/bráðamótttöku- 

heimsóknum og dregið úr dánartíðni (Garfinkel, Zur-Gil og Ben-Israel, 2007). 

Kanadísk rannsókn skoðaði tengsl á milli verkjalyfjanotkunar og 

geðlyfjanotkunar fyrir einstaklinga með gigt eða liðagigt sem voru jafnframt 

greindir með Alzheimers sjúkdóm. Fjöldi þeirra sem féllu undir þennan hóp 

voru 245 bæði úr samfélagi og hjúkrunarheimilum 36 borga innan sama 

héraðs, gögnin komu úr Canadian Study of Health and Aging.  Þar kom í ljós 

að einungis 44,5% einstaklinga með Alzheimer sem sömuleiðis voru með 

gigtarsjúkdóma fengu einhverskonar bólgueyðandi verkjalyf (NSAID) eða 

parasetamól (acetaminophen) en hins vegar fengu 19,3% að minnsta kosti eitt 

geðrofslyf og svipuð tíðni var á notkun kvíðastillandi lyfja (benzodiazepine) 

eða 19,1%.  Rannsakendur töldu í heild að rannsóknarniðurstöður sýndu að 

ætla megi að Alzheimersjúklingar sem jafnframt hafi gigtarsjúkdóma séu ekki 

að fá viðeigandi verkjalyf, verkir séu vangreindir og misgreindir vegna 

hegðunarvandamála og þar af leiðandi deyfðir með röngum lyfjum. Afleiðing 

af því töldu þeir vera að þessir einstaklingar héldu áfram að þjást af verkjum 

en dregið væri úr tjáningu þeirra vegna verkja með geðlyfjum og kvíðastillandi 

lyfjum sem hefðu hugsanlega slæmar aukaverkanir og gætu aukið hættu á 

frekari vanlíðan þessara einstaklinga (Balfour og O’Rourke, 2003). Aðrar 

rannsóknir virðast taka undir það að verkjalyfjanotkun sé hugsanlega ekki 

nægjanleg til að tryggja góða líðan einstaklinga með heilabilun. Austurrísk 

rannsókn Bauer o.fl. (2016) sýndi fram á að allar líkur væru á að íbúar 

hjúkrunarheimila með miðlungs og langt gengna heilabilun fengju verri 

verkjalyfjameðferð en aðrir íbúar og þá sérstaklega þeir einstaklingar með 

vitræna skerðingu sem áttu erfitt með tjáningu. Að sama skapi eru áþekkar 

niðurstöður í rannsókn Miu og Chan (2014) þar sem 309 íbúar á þremur 



   

 

 

hjúkrunarheimilum með miðlungs eða alvarlega vitræna skerðingu (með undir 

20 stigum á MMSE) voru rannsakaðir með tillit til verkja, verkjamats og 

verkjalyfjagjafa.  Í rannsókninni kom í ljós að íbúarnir voru í 90% tilvika með 

mikla hreyfiskerðingu (í hjólastól eða rúmfastir að mestu). Alls voru 61,5% 

sem voru að upplifa verki samkvæmt matslista fyrir verki (PAINAD-C) en 

einungis 30,7% voru meðhöndlaðir með verkjalyfjum. Tengsl verkja fundust 

við: verri getu á MMSE, karlmenn, minni hreyfigetu, meðhöndlun með 

geðlyfjum, fjötra, líkamlega árásargirni og lélega færni til að tjá sig.  

Hjúkrunarfræðingar á hjúkrunarheimilum eru í ábyrgðamikilli stöðu að 

leggja mat á alla þá þætti sem mögulega geta stuðlað að vanlíðan einstaklinga 

sem upplifa hegðunarvandamál vegna heilabilunar og finna leiðir til að bæta 

líðan þeirra. Þar á meðal er það stórt hlutverk hjúkrunarfræðinga á 

hjúkrunarheimilum að kynna sér vel þá lyfjameðferð sem einstaklingar fá og 

leggja sífellt mat á hvort lyf geti bætt eða dregið úr vellíðan skjólstæðinga sinna 

í daglegu lífi. 

All nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar á Íslandi sem byggja á gögnum úr 

interRAI-mati sem meðal annars lýsa lyfjanotkun á íslenskum 

hjúkrunarheimilum. Rannsókn Hjaltadottir, Ekwall, Nyberg og Hallberg 

(2012) skoðaði þróun á gæðum umönnunar sem var veitt á íslenskum 

hjúkrunarheimilum á sjö ára tímabili sem gefur víðtækar upplýsingar um íbúa 

og aðbúnað á hjúkrunaheimilum. Rannsóknin var lýsandi afturskyggn 

ferilrannsókn sem var gerð á landsvísu, 11.034  interRAI-mat hjá 3694 íbúum 

á hjúkrunarheimilum á árunum 2003-2009. Gæði umönnunar voru metin með 

því að rýna í niðurstöður gæðavísa á rannsóknartímabilinu. Í niðurstöðum má 

rýna í marga þætti sem varða lyfjanotkun íbúa á hjúkrunarheimilum. 

Gæðavísirinn „notkun á níu eða fleiri lyfjum“ gefur upplýsingar um heildar 

lyfjanotkun á hvern einstakling og ekki síst fjöllyfjanotkun sem getur verið 

áhættuþáttur fyrir milliverkunum lyfja. Í rannsókninni kom fram að 50,8% íbúa 

voru með þennan gæðavísi virkan í upphafi rannsóknar en virkni á honum jókst 

með árunum fram til ársins 2009 þegar hann stóð í 64,9%, að sama skapi var 

hlutfall á virkum gæðavísinum „algengi á notkun róandi lyfja og svefnlyfja“ 

65%. 

Helga Atladóttir (2011) greindi interRAI-mat í rannsókn á vitrænni 

skerðingu á hjúkrunarheimilum á Íslandi til að skoða heilsufar og færni 

íbúanna með fylgni við vitræna getu og samanburður á gæðum hjúkrunar sem 

íbúar fengu. Þetta var lýsandi þversniðsrannsókn sem náði yfir árið 2009 með 
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úrtakið 2318 íbúar hjúkrunarheimila á landsvísu og eins og áður hafði komið í 

ljós voru 65% allra íbúa sem tóku níu eða fleiri lyf.  Í rannsókn Helgu var svo 

gerður nánari samanburður á ýmsum þáttum þar sem íbúar með vitræna 

skerðingu voru bornir saman við þá sem ekki höfðu slíka skerðingu. Íbúar voru 

flokkaðir í stigvaxandi versnun á vitrænni getu í þrjá flokka samkvæmt flokkun 

Gruber‐Baldini, Zimmerman, Mortimore og Magaziner (2000), þar sem einn 

flokkur var „engin vitræn skerðing“, 17,7% íbúa voru í þeim flokki með virkan 

gæðavísi í 9 lyf eða fleiri. Næsti flokkur var „væg vitræn skerðing“ þar sem 

notkun 9 lyfja eða meira var hjá 35,7% íbúa og hjá þeim sem voru með „mikila 

vitræna skerðingu“ var með hlutfallið 46,6%.  Þannig má sjá að einstaklingar 

með vitræna skerðingu voru með virkan gæðavísi á fjöllyfjanotkun það er 9 lyf 

eða meira í 82,3% tilfella. Gæðavísirinn „algengi róandi lyfja og svefnlyfja“ 

var 60,4%, þar af var 80% af þeirri notkun hjá íbúum með vitræna skerðingu.  

Að lokum er gæðavísirinn „algengi stöðugrar notkunar svefnlyfja eða oftar en 

tvisvar í viku“ sem var virkur meðal 51% íbúa hjúkrunaheimila en var 80% hjá 

íbúum með vitræna skerðingu (Helga Atladóttir, 2011). 

Gæði umönnunar má meðal annars mæla í fjölda lyfja, því eru þessar 

upplýsingar skýr skilaboð til hjúkrunarfræðinga að til að efla gæði þeirrar 

umönnunar sem veitt er á hjúkrunarheimilum er mikilvægt að gott eftirlit og 

utanumhald sé með lyfjanotkun íbúanna. Hjúkrunarfræðingar eru í bestri stöðu 

til að hafa slíkt eftirlit þar sem bæði er þarna átt við lyf sem gefin eru að 

staðaldri og eftir þörfum. Enginn annar faghópur í beinni umönnun hefur sömu 

aðstæður, getu eða þekkingu til að hafa þessa yfirsýn.   

Nýlegar íslendskar rannsóknir sem endurspegla lyfjanotkun íbúa 

hjúkrunarheimila með heilabilunarsjúkdóma, virðast gefa þá mynd að 

óæskileg notkun lyfja fyrir þennan sjúklingahóp hefur aukist á þeim árum sem 

hafa verið til skoðunar. Á alþjóðavettvangi hefur áherslan verið á fylgikvilla 

einstakra lyfjaflokka fyrir fólk með heilabilun á síðustu árum. Þar hefur verið 

brýnt fyrir heilbrigðisstarfsfólki að leita annarra leiða til að bæta daglegt líf 

íbúa hjúkrunarheimila. Að sama skapi er þess krafist að vitund 

heilbrigðisstarfsmanna, um áhrif lyfja og fylgikvilla sé bætt og þróun lyfjatöku 

sé reglulega undir eftirliti á hjúkrunarheimilum.  



   

 

 

Geðlyf fyrir einstaklinga með heilabilun 

Erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á að lífsgæði eintaklinga með heilabilun 

og hegðunarvanda upplifa verri lífsgæði en aðrir íbúar hjúkrunarheimila. 

Þannig sýndi rannsókn Wetzels, Zuidema, De Jonghe, Verhey og Koopmans 

(2010) fram á að hegðunarvandamál, vitræn skerðing og notkun á sterkum 

geðlyfjum drægi úr lífsgæðum hjá bæði þeim einstaklingum sem hafa 

miðlungs eða langt komna heilabilun. Óróleiki, þunglyndi, geðrofseinkenni, 

hreyfitruflanir og notkun á geðlyfjum voru allt þættir sem hver og einn 

tengdust verri lífsgæðum íbúa á hjúkrunarheimilum. Niðurstöður 

rannsóknarinnar benda líka til að lyf sem notuð eru við hegðunarvanda séu 

ekki að skila tilskildum árangri og hvetja til notkunar á lausnum af 

sálfélagslegum toga (Wetzels o.fl., 2010). Það má greina aukna 

vitundarvakningu í íslensku samfélagi undanfarið um notkun geðlyfja hjá 

öldruðum íbúum á hjúkrunarheimilum sem kemur fram í umfjöllun fjölmiðla 

sem og í fyrirspurnum og umræðum alþingismanna (Alþingi, 2017; RÚV, 

2018).  Íslenskar rannsóknir gefa það til kynna að sterk geðlyf séu notuð í 

talsverðum mæli fyrir einstaklinga með heilabilun á hjúkrunarheimilum þrátt 

fyrir að læknisfræðilegar greiningar styðji ekki slíka lyfjanotkun (Helga 

Atladóttir, 2011; Hjaltadottir o.fl., 2012). Á sama tíma er aukning á 

hegðunarvandamálum milli ára sem gefur tilefni til að ætla að þær lausnir sem 

vonast er til að sterk geðlyf veiti við hegðunarvanda hjá einstaklingum með 

heilabilun séu ekki að ganga eftir (Hjaltadottir, Hallberg, Ekwall og Nyberg, 

2012).  

Ýmsar sérdeildir á hjúkrunarheimilum hafa verið settar á stofn á 

undanförnum áratugum og eiga að vera með meiri sérhæfingu í umönnun 

einstaklinga með heilabilun. Sumar rannsóknir virðast þó benda til þess að 

meiri líkur á sérhæfðri persónumiðaðri umönnun eigi sér ekki endilega stað á 

slíkum deildum. Í rannsókn sem kannaði tengsl á milli fjötra og geðlyfja voru 

1100 þátttakendur á 48 sértækum heilabilunardeildum í 4 fylkjum 

Bandaríkjanna og kom í ljós að ekki var munur á fjötranotkun eða líkum þess 

að vera fjötraður ef borið var saman við aðrar deildar hjúkrunarheimila. Að 

sama skapi voru íbúar á sérdeildum líklegri til að fá sterk geðlyf. Rannsakendur 

drógu þá ályktun að hugsanlega væri hægt að segja að íbúar sérdeilda fái verri 

umönnun þegar tekið er tillit til þess að geðlyfjanotkun er mun meiri á sértæku 

deildunum (Phillips, Spry, Sloane og Hawes, 2000).  
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Tíðni geðlyfjanotkunar fyrir íbúa hjúkrunaheimila með heilabilun 

Tíðni geðlyfjanotkunar virðist vera mun meiri meðal íbúa hjúkrunarheimila 

sem eru með heilabilun en annarra. Rannsóknarsamantekt Biering (2018) 

leiddi í ljós að geðlyfjanotkun á bæði hugslakandi geðlyfjum (psycholeptics, 

N05) og hughvetjandi geðlyfjum (psychoanaleptics, N06) er meiri hjá eldra 

fólki sem dvelst á stofnunum og hefur fremur verið að aukast. Auk þess leiddi 

samantekin í ljós að notkun á geðrofslyfjum (N05A) virðist vera meiri í Evrópu 

heldur en í Bandaríkjunum.   Í rannsókn sem gerð var í Sviss var unnið með 

gögn úr interRAI-mati og við innritun voru 70,8% af íbúum með heilabilun 

sem fengu geðlyf, þar af var hlutfall sterkra geðlyfja 44,8%. Rannsóknin var 

gerð með eftirfylgd eftir 6, 12 og 18 mánuði og sýndi fram á að fáar tilraunir 

virðast vera gerðar til að draga úr þessari geðlyfjanotkun þar sem íbúar með 

hegðunareinkenni tóku sömu lyf við innritun og í lokamati eftir 18 mánuði. 

Mælt er með því að notkun á sterkum geðlyfjum sé aldrei fyrsti valkostur eða 

eina meðferðin sem beitt er við hegðunarvandamálum heilabilunar og eigi 

einungis að takmarkast við ef einstaklingur sýni geðrofseinkenni eða alvarlega 

árásargirni og að ávallt sé markmið að notast við þessi lyf í eins stuttan tíma 

og mögulegt er (Lustenberger, Schüpbach, Mosimann og Von Gunten, 2011).  

Í sænskri rannsókn þar sem borið var saman algengi hegðunarvandamála 

og geðlyfjanotkunar hjá einstaklingum með vitræna skerðingu á 

öldrunarheimilum annars vegar árið 1982 og hins vegar árið 2000 kom fram 

að heildarnotkun geðlyfja hafði aukist úr 49,7% í 68,2% en breytingar höfðu 

orðið á hvaða geðlyf voru notuð. Þannig hafði þunglyndislyfjanotkun aukist úr 

6,8% í 43,2%, notkun á kvíðastillandi og róandi lyfjum jókst úr 4,6% í 17,6% 

og notkun á svefn-og slævandi lyfjum jókst úr 12,7% í 38,5%. Á hinn bóginn 

hafði notkun á sterkum geðlyfjum dregist saman úr 38% í 26,2%. Talsverðar 

breytingar höfðu orðið á því hvaða hegðunarvandamál voru mest áberandi.  Af 

25 hegðunarvandamálum varð veruleg breyting á 14 þeirra á milli þessara 

rannsókna.  Sex þeirra urðu algengari: ráfa fram og til baka, að rúlla upp 

borðdúkum, fela hluti, standa við ytri dyr og bíða þess að komast út, stöðugt 

að krefjast athygli hjá starfsfólki og truflun á nætursvefni.  Þau átta  

hegðunarvandamál sem voru óalgengari voru hins vegar: mótþrói við að 

klæðast eða afklæðast, hrækja út úr sér lyfjum, hrópa eða kalla stöðugt, leggjast 

í rúm annarra íbúa, að tala ekki af eigin frumkvæði, smyrja út hægðum, kasta 

þvagi á óviðeigandi stöðum, vera órólegur í rúmi og henda rúmfötum í gólfið.  

Rannsakendur telja að ýmsir þættir hafi haft áhrif á hvaða hegðunarvandamál 



   

 

 

voru mest áberandi á milli þessara tveggja rannsókna sem geti skýrt mismuninn 

fremur en notkun geðlyfja.  Þar megi telja breytingar á umhverfi og aðstæðum 

á hjúkrunarheimilum, til dæmis með fækkun íbúa á hverri einingu, sérstaklega 

meðal íbúa með heilabilun og þannig hafi líka aukist aðgengi  að starfsfólki.  

Með aukinni þekkingu á heilabilun og meiri hæfni meðal starfsfólks að takast 

á við einkennamyndir sjúkdómsins hafi einnig fækkað atvikum um ágreining 

eða núning í umönnum á milli starfsmanna og íbúa. Rannsakendur telja einnig 

að þrátt fyrir að vera lítið hlutfall af heildinni megi líka ætla að notkun á 

heilabilunarlyfjum (kólínesterasahemlum) eigi hugsanlega ítök í að dregið hafi 

úr sumum hegðunarvandamálum á milli áranna sem voru til skoðunar.  

Rannsakendur töldu einnig sérstaklega áhugavert að sjá í þessari rannsókn að 

þrátt fyrir mikla aukningu á notkun svefnlyfja (8,7% árið 1982 í 27,5% árið 

2000) voru svefnvandamál talsvert meiri árið 2000 heldur en 1982. 

Rannsakendur töldu að þessar niðurstöður leggðu áherslu á hversu mikilvægt 

sé að takmarka lyfjameðferðartíma með slíkum lyfjum og reyna aðrar aðferðir 

þar sem lyfjanotkunin sé bara tímabundið úrræði (Lövheim, Sandman, 

Karlsson og Gustafson, 2009). Að lokum er mikilvægt að hafa í huga að 

leiðandi fræðimenn hafa bent á það að vegna lífeðlisfræðilegra og skilvitlegra 

aldursbreytinga hjá eldra fólki er líklegt að geðlyf hafi önnur áhrif á eldra fólk 

heldur en yngra fólk og að lyfjafræðilegar rannsóknir með geðlyf sem gefa 

grunn að lyfjaávísunum eru einmitt byggðar á gögnum rannsókna þar sem 

þátttakendur eru yngra fólk (Biering, 2018). 

Bæta geðlyf líðan einstaklinga með hegðunarvandamál vegna 

heilabilunar 

Finnsk rannsókn sýndi fram á að það dró úr hegðunarvanda 

(neuropsychiatric einkenni NPS) einstaklinga með heilabilun eftir dvöl á 

öldrunargeðdeild og skýrðist sú niðurstaða ekki af notkun geðlyfja. 

Rannsóknin náði til 89 sjúklinga sem lögðust inn á öldrunargeðdeild á 

sjúkrahúsi í Tampere í Finnlandi og hafði það að markmiði að meta hvernig 

sjúkrahúsinnlögn á slíka deild hefði áhrif á hegðunareinkenni einstaklinga með 

heilabilun og sjálfsbjargargetu þeirra. Slíkar niðurstöður eru mikilvægar í 

umræðu um geðlyf fyrir einstaklinga með hegðunarvandamál vegna 

heilabilunar og hvetja starfsfólk til að horfa á hvað annað gæti stuðlað að betri 

líðan einstaklings. Sama rannsókn sýndi fram á versnun á vitrænni getu meðal 
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þeirra sem tóku róandi, kvíðastillandi og slævandi geðlyf eða svefnlyf. Þar var 

sérstaklega greinanleg afturför á sjálfsbjargargetu meðal þeirra sem tóku 3 mg 

eða meira af kvíðastillandi/róandi lyfjum og því sé ekki hægt að styðja við 

ávísun slíkra lyfja fyrir einstaklinga með heilabilunarsjúkdóma og sýna 

hegðunarvandamál (Alanen o.fl., 2015).  

Sterk geðlyf (N05A) 

Matvæla- og lyfjaeftirlit Bandaríkjanna (US Department of Health and 

Human Services, 2005) gaf út árið 2005 viðvörun um notkun á sterkum 

geðlyfjum fyrir einstaklinga með heilabilun og hegðunarvanda sjúkdómsins 

þar sem rannsóknir sýndu að þessi lyf hefðu auknar líkur á ótímabærum 

dauðsföllum. Evrópa hefur að vissu leyti fylgt eftir í þessum viðvörunum og 

mælt með að dregið sé úr notkun sterkra geðlyfja fyrir einstaklinga með 

heilabilun. Hjá Lyfjastofnun Evrópusambandsins var ályktað um þetta árið 

2008 og því komið á framfæri að þar til aðrar heimildir kæmu fram þyrftu 

upplýsingar um slíka geðlyfjanotkun að innihalda viðvaranir um auknar 

dánarlíkur í meðferð. Tekið er fram í áliti  Lyfjastofnunar Evrópusambandsins 

að fulltrúar Íslands hafi verið sammála áliti þessu (European Medicines 

Agency, 2008). Frakkland hefur gefið út sambærilegar viðvaranir eins og 

Bandaríkin en viðamikil frönsk rannsókn unnin úr gagnabanka með 

heildarfjölda tæplega 200 þúsund einstaklinga með heilabilun gerð á árunum 

2010-2014 sýndi fram á aukningu á notkun sterkra geðlyfja um 16%. Auknar 

líkur voru á inntöku sterkra geðlyfja ef viðkomandi bjó á hjúkrunarheimili, 

líkur jukust með aukinni vitrænni skerðingu og ef um karlmenn var að ræða en 

hærri aldur og meiri menntunarbakgrunnur dró úr líkum á notkun sterkra 

geðlyfja (Tifratene o.fl, 2017). Í Kanada var heildarnotkunin á sterkum 

geðlyfjum 26,1% þegar skoðuð voru gögn úr interRAI-mati hjá íbúum sem 

nýlega höfðu flust inn á hjúkrunarheimili það er fyrsta mat við fyrstu komu. 

Fylgni sterkra geðlyfja var mest við alvarlega vitræna skerðingu, 

heilabilunargreiningu og hreyfióróleika en þar að auki við hegðunarvanda, 

árekstra við starfsfólk og minni félagslega þátttöku (Foebel o.fl., 2015). Fleiri 

rannsóknir sýna fram á að notkun á sterkum geðlyfjum meðal íbúa 

hjúkrunarheimila er með svipaða tíðni, í kringum 30% (Kleijer o.fl.,2014; 

Chen o.fl., 2010). Í rannsókn Helgu Atladóttur (2011) fyrir árið 2009 var 

gæðavísirinn „algengi á notkun sterkra geðlyfja í öðrum tilfellum en mælt er 



   

 

 

með“ virkur í  27,2% og tæplega 90% af þeirri notkun var meðal íbúa með 

væga eða mikla vitræna skerðingu. Í doktorsrannsókn Hjaltadóttur (2012) kom 

fram að á tíu ára tímabili 1999-2009, mældist aukning á algengi á notkun 

sterkra geðlyfja (lægst 22% árið 2001) en 2003-2009  varð ekki marktæk 

breying á gæðavísinum sem hélst í kringum 30%. Gæðaviðmið voru sett á 

Íslandi árið 2010 sem byggðu á rannsóknum Ingibjargar Hjaltadóttur þar sem 

efri mörk fyrir gæðavísinn „notkun sterkra geðlyfja í öðrum tilfellum en mælt 

er með“ er 31,1% en neðri mörk 13,5% (Landlæknisembættið, 2017).  

Sænsk rannsókn gefur til kynna að óviðeigandi og langvarandi notkun á 

sterkum geðlyfjum sé algeng meðal einstaklinga með heilabilun sem dvelja á 

sértækum hjúkrunardeildum. Sú rannsókn skoðaði notkun á sterkum 

geðlyfjum til að meðhöndlunar á hegðunarvandamálum einstaklinga með 

heilabilun á sértækum deildum í norður Svíþjóð. Þar kom fram að 38% voru á 

sterkum geðlyfjum en einungis 39% af þeim voru settir á þau lyf í samræmi 

við klíniskar leiðbeiningar (Gustafsson, Karlsson og Lövheim, 2013). Fleiri 

hafa sýnt fram á samskonar niðurstöður eins og Chen o.fl. (2010) sem gerðu 

rannsókn árið 2006 á 1257 hjúkrunarheimilum í Bandaríkjnunum þar sem 

gögnum var safnað úr interRAI-mati og sýndu þau að yfir 30% tóku a.m.k. eitt 

sterkt geðlyf og af þeim voru 32% ekki með klíniskar ábendingar fyrir inntöku. 

Fleiri rannsóknir sýna að sama skapi fram á algengi þess að klíniskar 

ábendingar eru ekki alltaf fyrir hendi þegar íbúar hjúkrunarheimila eru settir á 

geðlyf (Putten, Wetzels, Bor, Zuidema og Koopmans, 2014; Zuidema, de 

Jonghe, Verhey og Koopmans, 2011). Mikilvægi þess að rýna í notkun á 

geðlyfjum hjá einstaklingum með heilabilun verður ekki ítrekað nægilega oft. 

Á Íslandi er nauðsynlegt að rýna vel í þær aðstæður sem íbúar 

hjúkrunarheimila búa við til að sjá hvort sambærilegar niðurstöður séu hér á 

landi. Með niðurstöðum á landsmeðaltali úr interRAI-mati fást mikilvægar 

upplýsingar en fróðlegt er líka að afmarka landsvæði og skoða einstaka 

landshluta til að sjá hvort breytileiki sé á milli svæða innanlands eins og gert 

hefur verið í erlendum rannsóknum.  

Umönnun einstaklinga sem glíma við hegðunarvanda heilabilunar er 

krefjandi og mikil eftirspurn eftir meðferð og lausnum. Tíðni notkunar á 

sterkum geðlyfjum virðist því kannski benda til að heilbrigðisstarfsfólk telji 

vera ákveðna lausn að finna í geðlyfjanotkun. Hollensk rannsókn studdist við 

gögn úr interRAI-mati á hjúkrunarheimilum til að lýsa gangi 

hegðunarvandamála í meðferð með sterkum geðlyfjum árin 2002-2008. 
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Lyfjameðfer hjá 556 íbúum var könnuð og þegar samanburður var gerður á 

hegðunarvandamálum þremur mánuðum eftir að einstaklingur var settur á sterk 

geðlyf kom í ljós að þau bættu hegðunarvanda hjá 18,2% en hegðunarvandi 

versnaði hjá 46,8% þátttakenda. Þegar gögn voru skoðuð þremur mánuðum 

eftir að íbúi hætti að taka sterku geðlyfin voru hegðunarvandamál minni eða í 

jafnvægi hjá 68% borið saman við tímann sem þeir voru á sterkum geðlyfjum. 

Sex mánuðum eftir að hætt var töku á sterkum geðlyfjum var stöðugleiki eða 

jákvæðari útkoma í hegðunarvanda hjá 58% þátttakenda. Rannsóknin þykir því 

vera mikilvægt innlegg í umræðu um að sterk geðlyf gefi ekki fullnægjandi 

árangur í meðferð á hegðunarvandamálum heilabilunar (Klejer, Marum, 

Egberts ofl. 2009). Hjúkrunarfræðingar sem skipuleggja hjúkrunarmeðferð 

skjólstæðinga sinna á hjúkrunarheimilum þurfa að vera vel upplýstir um þessa 

staðreynd og kynna sér aðrar leiðir sem bera betri árangur í meðferð 

hegðunarvandamála heldur en lyfjafræðileg nálgun.  

Tenging sterkra geðlyfja (N05A) við alvarlegar aukaverkanir 

Fyrirvarar á notkun sterkra geðlyfja fyrir einstaklinga með heilabilun 

byggist á rannsóknum sem sýnt hafa fram á neikvæð áhrif á heilsu einstaklinga 

með heilabilun og framþróun á sjúkdómsferlis. Rannsóknarsamantekt 

Sacchetti, Turrina og Vasecchi frá árinu 2010 fjallar um 30 rannsóknir eða 

fræðilegarsamantektir frá árunum 1966-2009 sem kanna tengsl á milli 

heilablóðfalls og notkunar á sterkum geðlyfjum meðal aldraðra.  Í þessari 

samantekt þeirra kemur fram að líkur á heilablóðfalli eru mestar á fyrstu vikum 

meðferðar með sterkum geðlyfjum. Aukin hætta er hjá þeim sem þegar eru 

með  áhættuþætti fyrir heilablóðfalli svo sem hærri aldur, vitræn skerðing 

og/eða æðasjúkdómar. Rannsóknin hvetur þannig til að varúðar sé gætt við 

notkun sterkra geðlyfja og að það sé aldrei fyrsti kostur þegar valin er meðferð 

við hegðunarvandamálum heilabilunar (Sacchetti, Turrina og Vasecchi, 2010). 

Aðrar rannsóknir hafa sýnt fram á áhættu sem fylgir töku sterkra geðlyfja 

vegna neikvæðra aukaverkana eins og: utanstrýtueinkenni (extrapyramidal 

symptoms) og hreyfiskerðingar  (Schneider, Dagerman og Insel, 2006), 

aukinni hættu á falli og broti (Hien o.fl., 2005; Rigler o.fl., 2013) og dauða 

(Schneider, Dagerman og Insel, 2005).  Í nýlegri og ítarlegri umfjöllun 

Livingston o.fl. (2017) kemur fram að ávísun á geðrofslyf feli nokkuð 

örugglega í sér það miklar aukaverkanir að það geri að engu þann mögulega 



   

 

 

ávinning sem slík ávísun geti haft fyrir einstaklinga sem upplifa 

hegðunarvanda vegna heilabilun. Rannsakendur útiloka þó ekki alveg notkun  

sterkra geðlyfja í meðferð við hegðunarvanda einstaklinga með heilabilun. 

Ítrekað er að takmarka notkun við tilfelli þar sem einstaklingur þjáist vegna 

hegðunarvandamála sem setji hann eða aðra í umhverfinu í hættu vegna 

hegðunar hans.  Að lokum er líka lögð mikil áhersla á það að slíkar 

lyfjaávísanir séu endurskoðaðar á 12 vikna fresti. Það sé þá gert með það fyrir 

sjónum að draga úr eða taka viðkomandi alveg af geðrofslyfijum. Það eigi við 

hvort sem ávinningur hafi orðið af lyfjameðferðinni eða ekki.   

Úrbætur og samdráttur í notkun sterkra geðlyfja fyrir 

einstaklinga með heilabilun 

Notkun á sterkum geðlyfjum meðal íbúa á hjúkrunarheimilum með 

heilabilun er með ýmsu móti og ýmsir áhrifavaldar nefndir sem geti haft áhrif 

á tíðni og þróun á notkun þeirra. Árið 2002 voru settar reglur sem settu þær 

kvaðir á hjúkrunarheimili í Bandaríkjunum að birta upplýsingar um ákveðna 

þætti í hjúkrunarþjónustu og var einn af þessum þáttum fjötranotkun. 

Rannsókn Konetzka, Brauner, Shega og Werner (2014) var gerð í 6 fylkjum 

Bandaríkjanna með gögn úr interRAI-mati frá árunum 1999-2008. Rannsóknin 

hafði það að markmiði að meta hvort fækkun á fjötranotkun hafi óviljandi haft 

þau áhrif að aukning hafi orðið á notkun sterkra geðlyfja meðal íbúa með 

alvarlega vitræna skerðingu. Árið 2005 gaf Matvæla- og lyfjastofnun 

Bandaríkjanna (FDA, e.d.) út svo kallaða „black box warning“ um notkun á 

sterkum geðlyfjum fyrir einstaklinga með heilabilun sem átti að hafa þau áhrif 

að draga frekar úr notkun þessara lyfja vegna slæmra aukaverkana þeirra 

samkvæmt rannsóknum. Það sýndi sig hins vegar að þessi viðvörun hafði ekki 

sambærileg áhrif og birting upplýsinga um fjötranotkun og rannsóknin sýndi 

fram á að hugsanlega óafvitandi og óviljandi hefði notkun á sterkum geðlyfjum 

aukist á sama tíma og dró úr fjötranotkun (Konetzka o.fl., 2014).  Samdráttur í 

notkun á sterkum geðlyfjum hefur því ekki verið í samræmi við alvarleika 

viðvarana og útkomu rannsókna sem gerðar hafa verið á þessari lyfjanotkun. 

Ýmsar leiðir hafa verið skoðaðar hvernig hægt sé að draga frekar úr notkun á 

sterkum geðlyfjum og samantekt Richter, Meyer, Möhler og Köpke (2012) 

sem skoðaði áhrif á fræðslu fyrir starfsfólk sýndi fram á að tilefni sé til að ætla 
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að aukin fræðsla til starfsfólks í umönnun einstaklinga með heilabilun geti 

stuðlað að samdrætti á notkun á sterkum geðlyfjum.  

Fræðsla til starfsfólks til að draga úr geðlyfjanotkun 

Til þess að ná fram breytingum á notkun lyfja á hjúkrunarheimila og bæta 

þannig líðan íbúanna er mikilvægt að auka fræðslu til starfsfólks um lyf og 

ekki síst um lyf fyrir fólk með heilabilunarsjúkdóma og mat á aðstæðum til að 

takast á við hegðunarvanda sjúkdómsins.   

Í kanadískri rannsókn var athygli beint að árangri þverfaglegrar fræðslu til 

starfsmanna á hjúkrunarheimili sem var veitt á sjö mánaða tímabili í tengslum 

við að rýna í notkun á lyfjum fyrir íbúa með heilabilun. Upphaflega rannsóknin 

var gerð 2004 á meðal íbúa með heilabilun á hjúkrunarheimili í Montreal. 

Niðurstöður sýndu í lokin að tæplega 50% notkun sterkra geðlyfja var hætt og 

dregið var úr skömmtun í 13% tilfella. Árið 2009 var rannsóknin endurtekin á 

sama hjúkrunarheimili til að skoða hvert hlutfall notkunar á sterkum geðlyfjum 

væri á þeim tíma. Langtímaáhrif af fræðsludagskránni sem hafði verið 5 árum 

áður var skoðuð. Að lokum var uppfærðu fræðsluefni komið á framfæri til að 

sjá hvort frekari árangri mætti ná í að draga úr notkun á sterkum geðlyfjum. 

Upphaflega var notkun á sterkum geðlyfjum 30,5% árið 2004, áður en nokkur 

fræðsla hafði farið fram, en þegar ferlið var endurtekið 2009 og mælt fyrir 

fræðslu sýndi það sig að mikill árangur var enn greinanlegur þar sem notkun á 

sterkum geðlyfjum var 17%.  Seinni mælingin árið 2009 þ.e. 5 mánuðum eftir 

fræðsluna kom í ljós að enn frekari árangur hafði náðst þar sem enn frekar dró 

úr notkun á sterkum geðlyfjum. Af þeim sem voru á sterkum geðlyfjum voru 

37% af þeim annað hvort hættir á sterkum geðlyfjum eða á minni skömmtun 

en áður. Ekki var á sama tíma greininleg versnun í útkomu matslista fyrir 

hegðunarvanda. Þannig sýndi það sig að fræðslan skilaði enn meiri árangi við 

endurtekningu, jafnvel þegar geðlyfjanotknunin var í lágmarki (Vida o.fl., 

2012).  

Umhverfi og menning sem áhrifavaldar fyrir notkun geðlyfja á 

hjúkrunarheimilum  

Heimildir sýna að umhverfi og menning hjúkrunarheimila sem og 

starfsmannahópurinn, samsetning, mönnun og annað honum tengt getur að 



   

 

 

sama skapi haft áhrif og aukið eða dregið úr líkum á því að geðlyf séu gefin 

einstaklingum með heilabilun. Rannsóknir hafa sýnt sveiflur á milli deilda í 

notkun á sterkum geðlyfjum allt frá 7% og uppí 69% og heildarnotkun allra 

geðlyfja sem sveiflast frá 36-94% (Zuidema o.fl., 2011). Slíkar niðurstöður 

vekja áhuga á að skoða nánar hvaða þættir það eru sem hafa áhrif á tíðni 

notkunar á geðlyfjum á hjúkrunarheimilum. Í samantekt á 19 rannsóknum 

gerðum á árunum 2000-2015 kom í ljós að oft ráði menningin innan 

hjúkrunarheimilisins meira um það hvernig geðlyfjanotkun er háttað fremur en 

raunverulegt ástand íbúans (Cioltan o.fl., 2017). Hollensk rannsókn meðal 290 

íbúa á 9 hjúkrunarheimilum inni á 14 sértækum deildum fyrir einstaklinga með 

heilabilun sýndi fram á að mikill mismunur var á notkun sterkra geðlyfja á 

milli deilda. Þessi mismunur skýrðist ekki af einstaklingseinkennum íbúanna 

eins og hegðun hans eða tegund heilabilunar heldur fremur af því hvaða deild 

hann bjó á (Putten o.fl.,2014). Fleiri rannsóknir sýna líka að notkun á sterkum 

geðlyfjum er fremur tengd hefðum, venjum og öðrum þáttum sem eiga beint 

við heimilin en ekki einstaklinginn sjálfan (Kleijer o.fl., 2014; Chen o.fl., 

2010). Niðurstöður þessara rannsókna ýta undir mikilvægi þess að 

hjúkrunaheimili hafi leiðbeiningar eða verklagsreglur um notkun sterkra 

geðlyfja sem koma í veg fyrir að annað en raunverulegar þarfir einstaklings 

ráði því hvort notast sé við sterk geðlyf. 

Mönnun hefur margvísleg áhrif í það heila. Skortur á hæfu og vel þjálfuðu 

starfsfólki sem er tilbúið að takast á við þær aðstæður sem koma upp getur 

verið hamlandi í meðferðarnálgun á annan máta en með lyfjum og minni 

mönnun leiðir oft til meiri notkunar á sterkum geðlyfjum (Konetzka o.fl., 2014; 

Cioltan o.fl., 2017; Zuidema o.fl., 2011; Kleijer o.fl.,2014).  Ísraelsk rannsókn 

sýndi fram á að viðvera ákveðinna starfsstétta eins og öldrunarlækna, iðjuþjálfa 

og félagsráðgjafa dró úr líkum á að geðlyf voru notuð á hjúkrunarheimilum 

(Frankenthal, Zandman-Goddard, Ben-Muvhar og Porat-Katz, 2016).  

Umhverfi getur líka verið áhrifavaldur á mismunandi máta. Stærð 

hjúkrunarheimila hefur áhrif á þann hátt að líkur á notkun sterkra geðlyfja 

eykst eftir því sem heimilið er stærra og ef hjúkrunarheimilið er staðsett í 

þéttbýli (Cioltan o.fl., 2017; Kleijer o.fl., 2014). Starfsemi á heimilum hefur 

líka áhrif. Góð dægradvöl á heimilum jók á lífsgæði, dró úr 

hegðunarvandamálum, leiða og einmanaleika og minnkaði líkur á notkun 

sterkra geðlyfja (Frankenthal o.fl., 2016). Í samantekt Biering (2018) var leitað 

eftir gagnlegum nálgunum fyrir eldra fólk sem upplifir geðheilsuvanda með 
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heimildasamantekt í gagnasöfnum frá árinu 2000-2017. Þar kom fram að 

svarið við þessari spurningu fólst að miklu leiti í hugtakinu reisn lífsins 

(dignity of life) ekki síst af tveimur orsökum: af því að með hækkandi aldri 

verður fólk varnarlausara og háðara öðrum og hins vegar vegna þess að fyrir 

þá sem annast um eldra fólk og þeirra sem eru með lífshótandi sjúkdóma er 

mikilvægt að eldra fólk fá að deyja með reisn. Almenn samstaða er um að til 

að stuðla að þessu séu heiðarleiki og sjálfstæði mikilvægustu þættirnir til að 

stuðla að því að eldra fólk upplifi virðingu og reisn.  

Tilgangur rannsóknar  

Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða geðlyfjanotkun hjá íbúum með 

heilabilunarsjúkdóma á þremur hjúkrunarheimilum á landsbyggðinni á árunum 

2016-2018, tengsl við hegðunarvanda, hreyfingu, sjálfsbjargargetu og virkni 

með samanburði við aðra íbúa sömu heimila. 

Rannsóknarspurningar 

Hver er tíðni og munur á hegðunarvanda, kvíða, ranghugmynda og 

þunglyndiseinkenna meðal íbúa sem eru með heilabilunarsjúkdóm og annarra 

íbúa á hjúkrunarheimilunum þremur?   

Hver er munur á notkun geðlyfja hjá íbúum hjúkrunarheimilanna þriggja 

með heilabilunarsjúkdóm og öðrum íbúum sömu hjúkrunarheimila? 

Eru tengsl á milli notkunar á geðlyfjum hjá íbúum með 

heilabilunarsjúkdóma á hjúkrunarheimilunum þremur og hegðunarvanda 

þeirra, kvíða, ranghugmyndum og þunglyndiseinkenna? 

Eru tengsl milli hegðunarvanda, kvíða, ranghugmynda og 

þunglyndiseinkenna hjá íbúum hjúkrunarheimilanna þriggja með og án 

heilabilunarsjúkdóma og notkun geðlyfja? 

Eru tengsl á milli notkunar á geðlyfjum hjá íbúum á hjúkrunarheimilunum 

þremur með heilabilunarsjúkdóma og hreyfigetu þeirra? 

Eru tengsl á milli notkunar á geðlyfjum hjá íbúum á hjúkrunarheimilunum 

þremur með heilabilunarsjúkdóma og sjálfsbjargargetu þeirra? 

Eru tengsl á milli notkunar á geðlyfjum hjá íbúum hjúkrunarheimilanna 

þriggja með heilabilunarsjúkdóma og virkni þeirra? 
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Aðferð 

Rannsóknin var lýsandi afturvirk sambandsrannsókn. Lýsandi 

sambandsrannsóknir lýsa ákveðnum fyrirbærum og samböndum án inngripa 

þannig að ekki er hægt að segja til um orsakasamband. Á ákveðin hátt leggja 

rannsóknarspurningar líka upp með að gera samanburð innan hópsins og lýsa 

sambandi á milli ákveðinna breyta. Með slíkum hætti má hugsanlega sýna fram 

á samband á milli mismunandi breyta án þess að hægt sé að fullyrða um 

orsakasamband (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013, bls.386-388).  

Úrtak 

Þýði hefur verið lýst á þann hátt að það sé heildarmengi á meðan úrtak sé 

svo hlutmengi úr því (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 

2013,bls.113). Í þessari rannsókn er gert ráð fyrir að þýðið séu allir íbúar á 

hjúkrunarheimilunum þremur (A, B, C) sem eru með mismunandi mörg 

hjúkrunarrými innan sama landshluta úti á landi en ekki í sömu 

þéttbýliskjörnum. Hjúkrunarheimilin þrjú heyra undir sömu heilbrigðisstofnun 

og því eru niðurstöður fyrir hjúkrunarheimilin þrjú sameinuð í úrvinnslu. 

Úrtakið á þá við þá íbúa hjúkrunarheimilanna þriggja sem eiga gilt interRAI-

mat á rannsóknartímanum, árin 2016-2018. Gera má ráð fyrir að nokkuð gott 

úrtak náist til að endurspegla heildarþýðið þar sem framkvæma á interRAI-mat 

fyrir alla íbúa hjúkrunarheimilanna en gera verður ráð fyrir því að ekki eigi 

allir íbúar gilt mat á tímabilinu af ýmsum ástæðum.  Mismunandi var hversu 

mörg möt voru til fyrir hvern og einn en mötin voru í heildina 697 möt fyrir 

þessi þrjú ár. Ákveðið var að taka einungis nýjasta mat hvers og eins í úrvinnslu 

við rannsóknina þar sem nýjasta mat myndi fremur endurspegla þá umönnun 

og þjónustu sem væri og hefði verið veitt á hjúkrunarheimilunum. Ef fyrsta 

mat hefði verið valið þá hefði fremur verið mældur bakgrunnur og upplýsingar 

um íbúann eins og þegar hann kemur á hjúkrunarheimili á þeim lyfjum og með 

þann bakgrunn sem fylgdi honum frá fyrra heimili, hvort sem um aðra stofnun 

var þá að ræða eða eigið heimili. Hægt er að gera bæði langt og stutt interRAI- 

mat en nær eingöngu var um langt mat að ræða eða 151 (96,8%) möt af 156.  

 



   

 

 

Mælitækið 

Matstæki eru mismunandi í eðli sínu en fylgja svipuðu ferli þar sem lagt er 

mat á viðkomandi sem á að meta, með huglægum eða hlutlægum hætti. Stig 

eru gefin fyrir frammistöðu eða viðbrögð, stigagjöf tekin saman og niðurstöður 

túlkaðar út frá því. Þegar upplýsingum er safnað með hlutlægum hætti er fylgst 

með þátttakanda yfir lengri eða skemmri tíma, oft við eðlilegar aðstæður þar 

sem þátttakendur eru að takast á við dagleg viðfangsefni.  Í sumum tilfellum 

getur sá sem á að meta verið ófær um að gefa  upplýsingar og þá getur verið 

leitað eftir þeim til aðstandenda, umönnunaraðila eða annarra sem þekkja vel 

til, slíkt er til dæmis þekkt þegar í hlut eiga einstaklingar með vitræna 

skerðingu (Guðrún Pálmadóttir í Sigríður Halldórsdóttir, 14.kafli, bls.202). 

Mælitækið sem notað var  í þessari rannsókn er interRAI MDS 2.0 og er  það 

gagnasöfnunarhluti interRAI matstækisins, en interRAI matstækið 

samanstendur af nokkrum þáttum. Skammstöfunin stendur fyrir Resident 

Assessment Instrument sem leggst út á íslensku sem raunverulegur aðbúnaður 

íbúa. InterRAI MDS 2,0 einnig kallað interRAI-mat er mælitæki sem er notað 

til að meta hjúkrunarþarfir og heilsufar íbúa sem búa á hjúkrunarheimilum. 

Mælitækið var þróað í Bandaríkjunum á níunda áratugnum í kjölfar mikillar 

umræðu þar í landi um misjöfn gæði og þjónustu á hjúkrunarheimilum.  Í 

kjölfarið voru sett lög sem fólu meðal annars í sér að þróað yrði nýtt mælitæki 

sem myndi leggja mat á þessa þætti og hafa eftirlit til að jafna þjónustu yfir allt 

landið.  Mikil þróunarvinna átti sér stað frá árinu 1988 með fagfólki til að 

yfirfara eldri mælitæki og hanna endanlegt mælitæki sem var svo tekið upp í 

Bandaríkjunum og var bundið í lög að öll hjúkrunaheimili skyldu framkvæma 

þetta mat (Pálmi V.Jónsson o.fl., 1997). Eftir innleiðingu mælitækisins hélt 

þróun þess áfram og búinr voru til viðbótarþættir s.s. kvarðar, gæðavísar, 

matslyklar og mæling á umönnunarþörf. Á Íslandi var gerð könnun á notagildi 

mælitækisins árið 1994 eftir undirbúningsvinnu og þýðingu á mælitækinu.  Frá 

árinu 1995 var tekin ákvörðun að allir íbúar á íslenskum hjúkrunarheimilum 

skyldu metnir samkvæmt þessum aðferðum og hefur það verið gert frá árinu 

1996 og og frá 2003 varð matið rafrænt og framkvæmt þrisvar sinnum á ári.  

Ábyrgð á framkvæmd hafa hjúkrunarfræðingar á hverju hjúkrunarheimili en 

mælitækinu fylgir leiðbeiningarhandbók sem ber að fylgja við alla framkvæmd 

(Sigríður Egilsdóttir, 2006; Landlæknisembættið, 2017).  
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Markmið með notkun á interRAI matstækinu snýr að því að bæta umönnun 

og hjúkrunaþjónustu og tryggja rétt aldraðra til þjónustu samkvæmt lögum og 

reglugerðum. InterRAI fyrir hjúkrunarheimili (Heildrænt 

hjúkrunarheimilismat) er hluti af fjölda matstækja sem vinna á sama grunni en 

á ólíkum þjónustustigum en hér verður eingöngu fjallað um matstækið fyrir 

hjúkrunarheimili.  InterRAI matstækið samstendur af fimm þáttum:  

gagnasafni (MDS 2.0, Minimum Data Set; sem í þessu verkefni er vísað til sem  

interRAI-mat), gæðavísar (QI, quality indicators), interRAI-kvarðar, 

matslyklar (RAP, resident assessment protocols), álagsmælingar (RUG, 

resident utilization groups) sem mynda bakgrunn á útreikning fyrir 

þyngdarstuðla (Sigríður Egilsdóttir, 2006; Anna Birna Jensdóttir og fl., 1998; 

InterRAI, 2018). Í rannsókn þessari var notast við upplýsingar sem fást úr 

gagnasafnshluta matsins, kvörðum og gæðavísum. 

 

 

 

Mynd 1. Fimm þættir interRAI matstækisins 



   

 

 

Gagnasafn (MDS 2.0, Minimum Data Set) 

Minimum Data Set 2.0 er gagnasafnshlutinn af interRAI matstækinu og er 

á Íslandi oftast nefnt RAÍ-mat en hér verður vísað til þess sem interRAI-mats.  

InterRAI-matið inniheldur um 350 breytur í 21 þáttum (Mor, 2004; 

Hjaltadottir, 2012) og var þróað til að vera mælitæki fyrir þau 

grundvallarmarkmiðið að bæta umönnun.  Í rannsóknum hefur verið sýnt fram 

á réttmæti og áreiðanleika interRAI-matsins (MDS 2.0) (Mor, 2004; Mor, 

2011). Með interRAI-mati (MDS 2.0) er gögnum safnað með því að 

hjúkrunarfræðingur safnar upplýsingum um heilsufar, færni, styrkleika, 

veikleika, þarfir og óskir viðkomandi einstaklings. Þessi upplýsingasöfnun fer 

fram með viðtali við einstaklinginn sjálfan, með því að nýta upplýsingar úr 

sjúkraskrá og með því að fá upplýsingar hjá starfsfólki sem annast um 

einstaklinginn svo sem sjúkraþjálfurum, læknum, iðjuþjálfum og öðru 

starfsfólki sem getur upplýst matsaðila nánar um einstaklinginn. Auk þess 

getur þurft að leita upplýsinga til viðbótar frá fjölskyldu eða aðstandendum 

íbúans (Morris o.fl., 1997).   

Í interRAI-mati er meðal annars safnað saman upplýsingum sem á við 

hegðunarvanda íbúa og koma að mestu fram í hluta E sem ber heitið 

hugarástand og atferlismunstur. Í þeim kafla flokkast hegðunarvandi í: ráf, 

árásargirni (í orði og verki) ósæmileg félagsleg hegðun, höfnun á umönnun, 

breyting á skynjun eða skilningi á umhverfi, óróleika eða sinnuleysi og 

einkenni um þunglyndi eða kvíða.  

Gæðavísar (QI) 

Breytur sem eru í interRAI-matinu eru notaðar til að reikna út gæðavísana. 

Í sumum tilfellum er ein breyta sem er grunnur að gæðavísi en í sumum 

tilfellum eru það fleiri breytur sem eru lagðar saman til að fá útkomu í gæðavísi 

(Hjaltadottir, Ekwall, Nyberg og Hallberg, 2012). Ef íbúi er með virkan 

gæðavísi þýðir það að hann er í því ástandi sem gæðavísirinn segir til um og 

getur verið vísbending um það sem betur má fara í umönnun hans. Þessi gögn 

leggja grunninn að gæðamati fyrir hjúkrunarheimili og hægt að segja að 

gæðavísarnir séu stoðir eða undirstöðurnar sem mynda gæðamatið 

(Hjaltadottir, 2012).  Gæðavísar eru mikilvægur þáttur í interRAI matstækinu 

og gefa vísbendingar um gæði hjúkrunar og umönnunar sem er veitt á 
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hjúkrunarheimilum. Með gæðavísum fást vísbendingar um það sem betur má 

fara en líka um það sem vel er gert og er því góður mælikvarði á starfsemi 

hjúkrunarheimila fyrir starfsmenn, stjórnendur, heilbrigðisyfirvöld og 

stjórnvöld auk þess að vera til upplýsinga fyrir notendur þjónustunnar til að 

leggja mat á þjónustu til íbúa hjúkrunarheimila (Sigríður Egilsdóttir, 2006; 

Anna Birna Jensdóttir og fl., 1998). Mikil þverfagleg vinna fór fram til að þróa 

gæðamatið með aðkomu margra fagstétta, stjórnenda og málsvara íbúa 

hjúkrunarheimila.  Á endanum leiddi sú vinna til þess að sett voru upp 12 svið 

sem 30 gæðavísarnir stóðu á bakvið (sjá töflu 1) (Zimmerman o.fl., 1995).  

Tafla 1. Gæðasvið, gæðavísar og gæðaviðmið 

*Er inní interRAI á Íslandi en ekki hefur verið sett íslenskt gæðaviðmið fyrir 

þennan gæðavísi.  (Landlæknisembættið, 2017; Hjaltadóttir, 2012, Zimmerman o.fl., 

1995). 

Gæðasvið Gæðavísir Gæðaviðmið 

Slys Algengi byltna 6,1-17,3 

Hugarástand og 

atferlismunstur 

Algengi hegðunarvandamála gagnvart 

öðrum 12,5-41,7 

 Algengi þunglyndiseinkenna 13,6-47,5 

 Algengi þunglyndiseinkenna án meðferðar 3,9-11,8 

Klínisk meðferð Algengi á notkun 9 eða fleiri lyfja 29,6-62,9 

Vitræn geta * Nýgengi hnignunar andlegs ástands  

Útskilnaður og 

stjórn á 

þvagi/hægðum Algengi þvag-eða hægðaleka 35,4-64,3 

 

Algengi þvag og hægðaleka án 

reglubundinna salernisferða 3,7-17,3 

 Algengi þvagleggja 2,9-10,5 

 Algengi hægðastíflu 2,3-12,3 

Eftirlit með 

sýkingum Algengi þvagfærasýkinga 4,4-16,3 

Næring Algengi þyngdartaps 4,3-15,1 

 Algengi sondugjafa 0,6-4,30 

 Algengi vökvaskorts 2,0-7,3 

Líkamleg virkni Algengi rúmfastra íbúa 4,8-17,3 

Geðlyfjanoktun 

Algengi á notkun sterkra geðlyfja í öðrum 

tilfellum en mælt er með 13,5-31,1 

 Algengi róandi lyfja og svefnlyfja 35,8-62,0 

 

Algengi stöðugrar notkunar svefnlyfja eða 

oftar en tvisvar í viku 25,7-53,1 

Lífsgæði 

Algengi daglegra 

líkamsfjötra/öryggisútbúnaðar 3,1-12,1 

 Algengi lítillar eða engrar virkni 19,8-51,5 

Húðmeðferð Algengi þrýstingssára, stig 1-4 2,7-11,0 



   

 

 

Gæðavísana má skoða fyrir hvern einstakling, fyrir deild, hjúkrunarheimili, 

á landsvísu eða nota í samanburð á milli landa (Hjaltadóttir, 2012).  Á Íslandi 

hefur verið notast við 11 svið þar sem skynjun og tjáskipti er ekki einn af 

flokkunum hér á landi.  Árið 2010 voru sett íslensk gæðaviðmið fyrir 

gæðavísana 20 sem notaðir eru  á Íslandi.  Sú vinna var unnin af fagaðilum 

undir stjórn dr.Ingibjargar Hjaltadóttur og sett voru fram viðmið sem tóku mið 

af íslenskum aðstæðum (Landlæknisembættið, 2017). Gæðavísarnir hafa 

ákveðin viðmið þar sem gott gæðaviðmið segir til um góða eða framúrskarandi 

hjúkrunarmeðferð á meðan lélegt gæðaviðmið gefur tilefni til að ætla að 

vandamál sé til staðar og þurfi hugsanlega úrbætur (Rantz o.fl., 2009).  

Landlæknisembættið hefur beint þeim tilmælum til stjórnenda 

hjúkrunarheimila að setja niðurstöður sínar inní þessi viðmið og vinna 

úrbótavinnu ef hjúkrunarheimilið nær ekki að halda einhverjum gæðavísi 

innan viðmiða.  Þó er alltaf ítrekað að gæðavísar gefi vísbendingar um slíkt en 

séu ekki algildur sannleikur, fagmönnum ber að rýna í niðurstöður og leggja 

endanlegt mat á hvort niðurstöður utan viðmiða séu vegna frávika sem eiga sér 

eðlilegar skýringar eða ekki (Landlæknisembættið, 2017; Sigríður Egilsdóttir, 

2006).  

InterRAI kvarðar 

InterRAI matstækið hefur 6 kvarða þar sem mat er lagt á virkni og heilsu 

íbúa í hverju mati og gefur upplýsingar um stöðu íbúans.  

Mat á heilsu íbúa fellur undir 4 kvarða: 

 Lífskvarðinn. CHESS (Changes in Health, End-stage disease and 

Symptoms and Signs) metur stöðugleika á heilsu. Mælingin er frá 0-5 þar sem 

lægsta gildið segir að heilsufar sé stöðugt hjá íbúa á meðan hækkandi gildi 

segir að óstöðugleiki sé á heilsufari íbúa með aukinni hættu á andláti, 

sjúkrahúsinnlögnum og álagi við umönnun íbúans. Rannsóknir hafa staðfest 

forspárgildi kvarðans fyrir andláti (Mor o.fl., 2011). 

Verkjakvarði. PS (Pain Scale) leggur mat á verki hjá íbúa og niðurstöður 

gefnar í  stigum frá 0-3 þar sem verkir eru verri eftir því sem stigagjöf er hærri. 

Núll stig þýða enga verki en 3 stig óbærilega verki. Í rannsóknum hefur það 

komið fram að verkjakvarðinn er ábyggilegur í að mæla verki meðal íbúa 

hjúkrunarheimila og kom vel út í samanburði við VAS (visual analog scale) 

þar sem einstaklingar meta sjálfir verkina (Fries o.fl., 2001). 
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Þunglyndiskvarði, DRS (Depression Rating Scale). Þunglyndi er mælt á 

þunglyndiskvarða sem gefur stig frá 0-14 þar sem hærri stigagjöf gefur til 

kynna meira þunglyndi.  Í rannsóknum hefur verið sýnt fram á að kvarðinn sé 

næmur og viðunandi í sértækni. Kostir þykja vera að mælingar eru ekki 

einangraðar heldur ná yfir lengri tímabil en íbúar geti sveiflast á milli 

alvarleika þunglyndis. Kvarðinn hefur einnig komið vel út í samanburði við 

matslista eins og GDS (geriatric depression scale) (Burrows o.fl., 2000).  

Rannsóknir hafa ekki allar sýnt þennan jákvæða samanburð en rannsakendur 

telja það hugsanlega líka stafa af mismunandi færni hjá starfsfólki til að meta 

einkenni um þunglyndi.  Af því leiddu rannsakendur þá ályktun í sinni 

rannsókn að DRS kvarðinn hafi ekki nægjanlegt vægi í klíniskri vinnu á 

hjúkrunarheimilum (Anderson o.fl., 2003). 

Vitrænn kvarði, CPS (Cognative Perfomance Scale) er kvarði sem mælir 

vitræna getu og gefur stig frá 0-6 þar sem hækkandi stigagjöf gefur til kynna 

minnkandi vitræna getu.  Þessi kvarði hefur verið prófaður í samanburði við 

MMSE mælitækið (Mini-Mental State Examination), mælitæki sem er nokkuð 

víða notað í klíniskri vinnu innan heilbrigðisþjónustunnar til að leggja mat á 

vitræna getu einstaklinga.  Munurinn á þessum tveimur kvörðum er að MMSE 

er mælitæki þar sem einstaklingurinn sjálfur svarar spurningum sem gefa 

niðurstöðuna á meðan CPS er byggt á mati fagaðila.  Samaburður á þessum 

tveimur mælitækjum hefur komið vel út og því virðist CPS kvarðinn í interRAI 

matstækinu endurspegla á réttmætan hátt vitræna getu íbúa (Gruber-Baldini, 

Zimmerman, Mortimore og Magaziner, 2000).   

Í þessari rannsókn var ákveðið að styðjast við niðurstöður úr vitrænum 

kvarða (CPS) samkvæmt Gruber-Baldini o.fl. (2000) í útreikningum. Þar er 

niðurstöðum í vitrænum kvarða skipt niður í þrjú stig þar sem 0-1 stig á við 

enga vitræna skerðingu, 2-3 stig er væg vitræn skerðing og 4-6 mikil vitræn 

skerðing.   

Virkni íbúa og geta er mæld með tveimur kvörðum: 

 ADL (Activities of daily living) langur kvarði sem leggur mat á 

sjálfsbjargargetu íbúa.  Langa útgáfan mælir frá 0-28 stig þar sem fá stig segja 

að viðkomandi sé með betri sjálfsbjargargetu en eftir því sem stigagjöfin 

hækkar er viðkomandi háður meiri aðstoð við alla sjálfsumönnun. Áreiðanleiki 

í rannsóknum á löngu útgáfu kvarðans hefur reynst mjög gott og með gott 

næmi fyrir breytingum (Mor o.fl., 2011). Meðaltalsstig langa kvarðans eru 

reiknuð fyrir sjö þætti úr MDS 2.0. Þættirnir sjö eru: hreyfigeta í rúmi, 



   

 

 

flutningur, hreyfing á milli staða á deildinni, klæðast, matast, salernisferðir og 

persónulegt hreinlæti. Hver af þessum sjö þáttum er metinn stigvaxandi eftir 

getu í fjórum þrepum og eru þau stig lögð saman til að fá niðurstöðu innan 

langa ADL kvarðans sem getur þá hæst gefið 28 stig sem þýðir algjörlega 

háður umönnun eða algjörlega ósjálfbjarga en 0 stig eru þá alveg sjálfbjarga 

(Morris, Fries og Morris, 1999). Við úrvinnslu í rannsókninni var langa 

kvarðanum skipt niður í þrjá flokka á sama hátt og í rannsókn Hjaltadottir, 

Ekwall, o.fl.(2012), þar teljast 0-9 stig vera góð færni til ADL, 10-19 stig sem 

telst vera sæmileg færni til ADL og 20-28 stig sem léleg færni til ADL.  

Virknikvarðinn. Félagsleg virkni er síðan mæld í ISE kvarðanum (Index of 

Social Engagement) þar sem mælt er frá 0-6 þar sem lægsta stigagjöf segir 

viðkomandi vera með mjög litla félagslega þátttöku hvers konar en hærri 

stigagjöf þýðir meiri þátttöku í félagslegum athöfnum og frumkvæði íbúans. 

Kvarðinn þykir vera stöðugur og réttmætur í ransóknum (Mor o.fl., 1995, 

Hjaltadottir, Ekwall, Nyberg og Hallberg, 2012). Kvarðinn tekur saman þá 

þætti sem koma fram í interRAI-matinu í kafla F. Þar er spurt um þætti sem 

snúa að frumkvæði og samskiptum, hvort viðkomandi eigi auðvelt með 

samskipti við aðra, eigi auðvelt með að taka þátt í skipulögðum athöfnum eða 

hafa frumkvæði að athöfnum. Einnig hvort íbúi setji sér markmið eða sé virkur 

í daglegum athöfnum á heimilinu eða þiggji boð um þátttöku í hópastarfi. 

Öfugt við aðra kvarða í interRAI-matinu er hér betri útkoma fyrir íbúa að vera 

með hærri tölu í kvarðanum.  Skv. Resnick, Fries og Verbugge (1997) er hægt 

að skipta fólki niður í tvo hópa út frá niðurstöðum í virknikvarða. Annar 

hópurinn, sem fær 0-2 stig hefur lélega eða enga félagslega virkni en þeir sem 

eru með 3-6 stig eru þátttakendur í félagslegum athöfnum. Þessi flokkun var 

notuð við þessa rannsókn til að leggja mat á virkni íbúa og niðurstöður 

skoðaðar eftir vitrænni getu.  

Rannsóknir á kvörðum sem notaðir eru í interRAI-matinu og byggja á 

gögnum úr matinu hafa bent á að í sumum tilfellum er klíniskt vægi kvarðanna 

ekki að mælast nægjanlega gott. Því þurfi að halda til haga að interRAI-mat 

átti aldrei að leysa af hlutverk eldri gagnasöfnunar í klínik eins og sjúkraskrá 

og hjúkrunarskráningu.  
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Lyfjaflokkun og skráning 

Á Íslandi er lyfjaflokkunarkerfið ATC (Anatomical Therapeutic Chemical 

classification) notað. Í þessu kerfi flokkast skyldir en samt aðeins ólíkir 

undirflokkar saman undir íslenska heitið geðlyf. Þetta eru yfirflokkarnir N05 

sem á ensku ber heitið psycholeptics sem lýsa má þanig að þau eigi að hafa 

róandi áhrif á hugann og þar með einstaklinginn, kölluð hugslakandi geðlyf. 

Hinn yfirflokkurinn sem einnig ber íslenska heitið geðlyf er N06 sem á ensku 

ber heitið psychoanaleptics og eru lyf sem eiga að hafa örvandi áhrif á 

miðtaugakerfið, kölluð hughvetjandi geðlyf. Flokkurinn N05 hefur síðan 

undirflokkana N05A sem eru geðrofslyf,  róandi og kvíðastillandi lyf í flokki 

N05B og svefnlyf / slævandi lyf í N05C. Undir geðlyfjaflokknum með 

flokkunina N06 eru þunglyndislyf í N06A,  N06B sem eru örvandi lyf notuð 

til dæmis í  meðhöndlun á ADHD, N06C geðlyf með blandaðri virkni af 

örvandi og róandi áhrifum og svo N06D sem á við lyfjaflokk yfir lyf sem notuð 

eru við heilabilunarsjúkdómum (Lyfjastofnun, 2010; Mímir Arnórsson, 2018). 

Upplýsingar um lyfjanotkun íbúa eru fengnar úr skráningu í interRAI-mati en 

þau eru skráð sem sérstakar breytur í hluta O þar sem skráð er hversu marga 

daga s.l. 7 daga, fékk íbúinn lyf úr ákveðnum lyfjaflokk. Þau geðlyf sem hér 

eru til skoðunar eru sterk geðlyf (N05A), kvíðastillandi lyf (N05B), 

geðdeyfðarlyf (þunglyndislyf) (N06A) og svefnlyf (N05C). Í niðurstöðum var 

bara horft eftir því hvort íbúinn fékk lyfið á s.l. 7 dögum en ekki gerður 

greinamunur á tíðni gjafa. 

Áreiðanleiki og réttmæti 

Áreiðanleiki og réttmæti mælitækisins hefur verið prófaður og staðfestur 

með margendurteknum rannsóknum í Bandaríkjunum af fagaðilum.  

Áreiðanleiki merkir að samræmi þurfi að vera í mælingum þannig að 

niðurstöður nemi breytingar á því sem á að mæla en ekki mælingavillu af ytri 

eða innri þáttum (Guðrún Pálmadóttir, 2013 bls.200). Í þeim rannsóknum sem 

hafa verið gerðar til að leggja mat á áreiðanleika á interRAI-matinu hefur 

áreiðanleiki verið metinn aðallega á tvenns konar hátt, áreiðanleiki matsmanna 

(inter-rater reliability) og innri áreiðanleiki (internal reliability) (Poss o.fl., 

2008).  Áreiðanleiki matsmanna byggir á því að tveir matsaðilar framkvæma á 

sjálfstæðan hátt matið og samræmi milli niðurstaðna er reiknað út.  



   

 

 

Áreiðanleiki matsmanna er mikilvægt fyrir mælitæki þar sem byggt er á 

ályktun matsaðila en jafnframt eykst áreiðanleikinn við þjálfun matsmanna. 

Innri áreiðanleiki á við samkvæmni atriða sem sameiginlega tilheyra sama 

hugtaki í mælitæki (Guðrún Pálmadóttir, 2013,bls.198-199).  Rannsóknir sem 

mæla áreiðanleika matsmanna hafa ítrekað sýnt góða útkomu við mismunandi 

aðstæður við notkun á interRAI-matinu (Hawes o.fl., 1995). Á upphafsárum 

við þróun á interRAI-matinu voru gerðar viðamiklar rannsóknir til að kanna 

áreiðanleika mælitækisins. Hawes og félagar (1995) framkvæmdu tvær þeirra 

áður en mælitækið var tekið í notkun í Bandaríkjunum.  Fyrri rannsókn þeirra 

var meðal 80 íbúa á átta hjúkrunarheimilum í þremur fylkjum Bandaríkjanna 

og voru 16 fagaðilar á hjúkrunarheimilinum framkvæmdu matið tvisvar 

sinnum fyrir hvern íbúa.  Seinni rannsóknin var framkvæmd á 5 

hjúkrunarheimilum í þremur fylkjum hjá 43 íbúum, tíu hjúkrunarfræðingar 

voru matsaðilarnir og gerðu tvisvar mat á hverjum íbúa. Matið var framkvæmt 

þannig að tveir fagaðilar mátu sama einstakling á sama tíma án þess að bera 

saman vangaveltur sínar eða framkvæmd við matið. Við greiningu var notast 

við Spearman-Brown innanflokks fylgnistuðull (ICC, Intraclass correlation 

coefficient). Í túlkun var áreiðanleiki talinn fullnægjandi ef ICC væri 0,4 eða 

hærra og ef ICC mældist 0,7 eða hærra teldist áreiðanleiki vera mjög mikill. 

Niðurstaðan var sú að 89% af interRAI-matinu taldist vera áreiðanleg mæling 

með ICC upp á 0,4 eða hærra og 60% atriða taldist hafa mjög mikinn 

áreiðanleika eða með ICC 0,6 eða hærra. Meðaltalsniðurstaða þegar kom að 

áreiðanleika mælingu fyrir interRAI-matið í heild sinni mældi það með 

innanflokks fylgnistuðul upp á 0,61 (Hawes o.fl., 1995). Áreiðanleikinn hefur 

verið margrannsakaður í fleiri löndum en Bandaríkjunum og rannsókn Sgadari 

og félaga (1997) skoðaði áreiðanleika mælitækisins í sex löndum, auk 

Bandaríkjanna. Löndin sem voru í rannsókninni voru: Danmörk, Svíðþjóð, 

Ísland, Japan, Ítalía og Sviss. Niðurstöður þar voru að í öllum löndum mældist 

áreiðanleiki fullnægjandi eða mjög mikill í 70-90% atriða mælitækisins í 

löndunum sjö. Það sem skiptir miklu máli með interRAI matstækið er að 

áreiðanleiki er alltaf mældur í hverjum þeim samfélagshóp sem hann á að 

endurspegla, þannig að ekki er gert ráð fyrir að hluti mælitækisins sem hefur 

reynst hafa góðan áreiðanleika í einni gerð af interRAI matstækinu virki jafn 

vel fyrir aðra íbúa samfélags (Poss o.fl., 2008). 

Réttmæti segir til um hversu vel mælitækið mælir það hugtak sem verið er 

að skoða og áreiðanleiki talinn gagnslaus ef réttmæti skortir. Reynt er að 
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tryggja réttmæti við hönnun á mælitækjum en réttmætið heldur einungis ef 

mælitækið er notað eingöngu við þær aðstæður sem mælitækið var hannað til 

notkunar (Guðrún Pálmadóttir, 2003, bls.200). Það er mun meiri áskorun að 

sýna fram á réttmæti í mælingum heldur en áreiðanleika þegar kemur að jafn 

víðtæku og yfirgripsmiklu mælitæki eins og interRAI-mat. Ef sýnt er fram á 

réttmæti á einum hluta mælitækisins er ekki þar með hægt að segja að aðrir 

þættir í matinu falli undir það sama og eins ef réttmæti telst veikt í einum hluta 

interRAI-mats er ekki hægt að segja að það eigi við aðra hluta (Poss o.fl., 

2008). Í samantektarrannsókn Poss og félaga (2008) kemur fram að viðkvæmni 

í réttmæti liggur að mörgu leyti í þeim þáttum þar sem skoðaðir eru, þættir eins 

og verkir og þunglyndiseinkenni. Það sem veldur hugsanlega ónákvæmni þar 

er að mat fagaðila endurspeglast ekki alltaf rétt í samanburði við 

sjálfsmatsmælitæki og þá geti þetta verið sérstaklega viðkæmt þegar kemur að 

mati hjá einstaklingum með vitræna skerðingu (Poss o.fl., 2008).  

Gagnasöfnun og framkvæmd 

Gögnin sem notuð voru til að svara rannsóknarspurningum voru fengin úr 

interRAI matstækinu. InterRAI-matið inniheldur eins og áður segir um 350 

breytur (sjá fylgiskjal) og var farið yfir alla hluta interRAI-matsins til að velja 

þær breytur sem gætu svarað rannsóknarspurningum.  

Kafli E í interRAI-mati hefur breytur sem segja til um hegðunarvanda og 

er þar mælt tíðni hegðunar á síðustu 7 dögum. Ákveðið var að til að meta tengsl 

væri nægjanlegt að hegðunareinkenni hafi verið til staðar síðastliðna 7 daga 

eða ekki. Ekki var horft á hver tíðni atvika var á þessu viku tímabili. 

Niðurstöður hér á eftir eiga því við um hvort hegðunarvandamál hafi komið 

fram á s.l. 7 dögum hjá íbúum eða ekki.  

Í hluta I undir sjúkdómsgreiningar er merkt við ef íbúar eru greindir með 

þunglyndi eða kvíðaraskanir og í hluta J undir heilsufarsvanda lagt mat á hvort 

viðkomandi hafi haft ranghugmyndir. Þessar breytur eru notaðar til að fá 

niðurstöður um hegðunarvanda vegna heilabilunar sem falla ekki undir 

hegðunarvanda sem kemur fram í kafla E í interRAI-mati. Í hluta O sem fjallar 

um lyfjanotkun kemur fram í 4.kafla þess hluta breyturnar sem snúa að því 

hvort íbúi hafi fengið lyf úr ákveðnum lyfjaflokkum á s.l. 7 dögum. Ákveðið 

var við úrvinnslu að flokka gögn fyrir lyfjaflokka eingöngu eftir því hvort íbúi 

hafði fengið lyf úr þessum ákveðnu lyfjaflokkum en ekki vinna með 



   

 

 

niðurstöður eftir tíðni gjafa á þessum lyfjaflokkum. Ástæðan var að sjaldnast 

var hægt að sjá mjög breytilega tíðni, algengara var að annað hvort tæki íbúinn 

lyfið alla dagana eða ekki.  

Þar að auki var rýnt í gæðavísa og kvarða til að velja hverjir gætu svarað 

rannsóknarspurningum. Sett var upp í töflu 2 hvaða breytur úr interRAI-mati,  

kvarðar og gæðavísar voru valdir á endanum til að svara 

rannsóknarspurningum. Í gæðavísinum „algengi hegðunarvandamála gagnvart 

öðrum“ eru undanskildir þar íbúar sem eru með geðhvarfasjúkdóm.  

Til viðbótar var leitað til Landlæknisembættisins (2019) til að fá 

samburðartölur frá sama tímabili, árin 2016-2018 fyrir höfuðborgarsvæðið og 

landið allt fyrir ákveðna gæðavísa og breytur innan interRAI-mats. Þar sem 

rannsóknin snéri að hjúkrunarheimilum á landsbyggðinni þótti það gefa skýrari 

mynd af raunverulegum aðstæðum þessara hjúkrunarheimila ef fengist 

samanburður við gögn frá nákvæmlega sama tímabili sem ættu við 

höfuðborgarsvæðið og landsmeðaltalið til að rýna í og geta lagt mat á hvort 

niðurstöður af þessu ákveðna landsvæði efndurspeglaðist á sama hátt eða væri 

mjög frábrugðið. Í heildina á  Íslandi var gert interRAI-mat árin 2016-2018 

fyrir 5242 íbúa. Kynjahlutfall var þannig að 2007 (38,3%) voru karlar og 3235 

(61,7%) voru konur. Meðalaldur var 84,4 ár. 
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Tafla 2. Val á breytum og tölfræðiprófum út frá rannsóknarspurningum 
Rannsóknarspurning Breytur í MDS 2.0 Kvarðar Gæðavísar Tölfræði- 

próf 

 

Hver er tíðni og munur á hegðunarvanda, 

kvíða, ranghugmynda og 
þunglyndiseinkenna meðal íbúa sem eru 

með heilabilunarsjúkdóm og annarra íbúa 

á hjúkrunarheimilunum þremur?   

 

Hluti E, hugarástand og 

atferlismunstur, kafli 4: 
Einkenni um 

hegðunarvanda  

Hluti I: Sjúkdómsgreiningar 

Hluti J: Heilsufarsvandi 

 

Vitrænn kvarði 

 

 

Algengi hegðunarvandamála 

gagnvart öðrum 
Algengi þunglyndiseinkenna 

Algengi þunglyndiseinkenna án 

meðferðar 

 

Tíðni 

Kí-kvaðrat 
Tvíkosta 

aðhvarfs- 

greining 

Hver er munur á notkun geðlyfja hjá 

íbúum hjúkrunarheimilanna þriggja með 

heilabilunarsjúkdóm og öðrum íbúum 

sömu hjúkrunarheimila? 

Hluti O lyfjanotkun, kafli 4: 

Hefur tekið eftirfarandi lyf: 

a.sterk geðlyf, 

b.kvíðastillandi lyf, 
c.geðdeyfðarlyf, d.svefnlyf 

Vitrænn kvarði Algengi notkunar á  sterkra geðlyfja 

í öðrum tilfellum en mælt er með  

Algengi róandi lyfja og svefnlyfja 

Algengi stöðugrar notkunar 
svefnlyfja eða oftar en tvisvar í viku 

Tíðni 

Kí-kvaðrat 

Tvíkosta 

aðhvarfs-
greining 

Eru tengsl á milli notkunar á geðlyfjum 
hjá íbúum með heilabilunarsjúkdóma á 

hjúkrunar- 

heimilunum þremur og hegðunarvanda 

þeirra, kvíða, ranghugmyndum og 
þunglyndiseinkenna? 

Hluti E, hugarástand og 
atferlismunstur, kafli 4: 

Einkenni um 

hegðunarvanda 

Hluti I: Sjúkdóms-
greiningar 

Hluti J: Heilsufarsvandi 

Hluti O lyfjanotkun 

Vitrænn kvarði Algengi hegðunarvandamála 
gagnvart öðrum 

Algengi notkunar   sterkra geðlyfja 

í öðrum tilfellum en mælt er með  

Algengi þunglyndiseinkenna 
Algengi þunglyndiseinkenna án 

meðferðar 

 

Kí-kvaðrat 
Tvíkosta 

aðhvarfs-

greining 

Eru tengsl milli hegðunarvanda, kvíða, 
ranghugmynda og þunglyndis 

einkennum hjá íbúum 

hjúkrunarheimilanna þriggja með og án 

heilabilunarsjúkdóma og notkun geðlyfja? 
 

Hluti E, hugarástand og 
atferlismunstur, kafli 4: 

Einkenni um 

hegðunarvanda 

Hluti I: Sjúkdóms-
greiningar 

Hluti J: Heilsufarsvandi 

Hluti O lyfjanotkun 

Vitrænn kvarði Algengi hegðunarvandamála 
gagnvart öðrum 

Algengi notkunar   sterkra geðlyfja 

í öðrum tilfellum en mælt er með  

Algengi þunglyndiseinkenna 
Algengi þunglyndiseinkenna án 

meðferðar 

Kí-kvaðrat 
Tvíkosta 

aðhvarfs-

greining 



   

 

 

Eru tengsl á milli notkunar á geðlyfjum 

hjá íbúum á hjúkrunarheimilunum þremur 

með heilabilunarsjúkdóma og hreyfigetu 

þeirra? 
 

Hluti G: líkamleg færni og 

vandamál 

Hluti O: lyfjanotkun 

Vitrænn kvarði  Algengi byltna 

Algengi rúmfastra íbúa  

Kí-kvaðrat 

Tvíkosta 

aðhvarfsgrei

ning 

Eru tengsl á milli notkunar á geðlyfjum 

hjá íbúum á hjúkrunarheimilunum þremur 

með heilabilunarsjúkdóma og 
sjálfsbjargargetu þeirra? 

 

Hluti G: líkamleg færni og 

vandamál 

Hluti O: lyfjanotkun 

Vitrænn kvarði 

ADL kvarði, 

stuttur og langur 
 

 Kí-kvaðrat 

Tvíkosta 

aðhvarfsgrei
ning 

Eru tengsl á milli notkunar á geðlyfjum 

hjá íbúum hjúkrunarheimilanna þriggja 
með heilabilunarsjúkdóma og virkni 

þeirra? 

Hluti O: lyfjanotkun Vitrænn kvarði 

Virkni kvarði 

Algengi lítillar eða engrar virkni Kí-kvaðrat 

Tvíkosta 
aðhvarfsgrei

ning 
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Úrvinnsla gagna og tölfræði 

Til að svara rannsóknarspurningum var notuð lýsandi og ályktandi tölfræði.  

Breytur úr interRAI-mati voru notaðar bæði flokkaðar og óflokkaðar. 

Samanburður var gerður milli íbúa eftir því hvort þeir voru með vitræna 

skerðingu eða ekki og var þá vitræni kvarðinn styttur úr 0-6 stig  í þrjá flokka 

samkvæmt skiptingu Gruber-Baldini (2000), engin, væg og mikil vitræn 

skerðing. ADL kvarði var líka styttur. Til að skoða hvort munur  væri á milli 

breyta var notast við kí-kvaðrat próf fyrir nafnbreytur og raðbreytur og var 

borið saman á milli hópa eftir vitrænni skerðingu eða töku á geðlyfjum. 

Marktektarmörk voru sett við p gildi ≤ 0,05. Tvíkosta aðhvarfsgreining (Binary 

Logistic Regression) var síðan notuð til að finna tengsl á milli likinda og 

útkomu. Þar er útkomubreytan háða breytan og aðrar eru fylgibreytur. 

Niðurstöður úr tvíkosta aðhvarfsgreiningu eru settar fram í líkindahlutfalli 

(OR) sem segja til um líkindi á ákveðinni útkomu (Ragnheiður Harpa 

Arnardóttir, 2013; Burns og Grove, 2005).   

Til að skoða tengsl á milli geðlyfjanotkunar, vitrænnar skerðingar og 

hreyfigetu, sjálfsbjargargetu og virkni var gerð tvíkosta aðhvarfsgreining. 

Hreyfigeta, sjálfsbjargargeta og virkni voru valdar sem háðu breyturnar en 

vitræn skerðing og geðlyfjaflokkar taldar vera áhrifsbreytur. Með þeim hætti 

mætti sjá hvort áhrifsbreytur myndu auka líkindi á að til staðar væru breytur í 

formi gæðavísa eða annarra mælanlegra þátta sem segðu til um virkni íbúa. Til 

að mæla þetta var notast við virknikvarðann skv. skiptingu Resnick o.fl. (1997) 

og svo gæðavísirinn algengi lítillar eða engrar virkni.  

Aðhvarfsgreining er notuð ef tengsl eru til staðar á milli tveggja breyta og 

er þá hægt að segja fyrir um gildi á annarri breytu út frá gildi hinnar sem hægt 

er að framkvæma með því að hafa eina eða fleiri breytur til að spá fyrir um 

útkomu á annarri breytu (Amalía Björnsdóttir í Sigríður Halldórsdóttir, bls. 

174-175). Í tölfræðigreiningu er breytu á flokkakvarða stundum breytt í tvær 

eða fleiri breytur á tvennukvarða og eru þá þessar nýju breytur kallaðar 

leppbreytur (dummy varables) (Þórarinn Sveinsson í Sigríður Halldórsdóttir, 

kafli 13, bls. 188) sem er gert í þessari rannsókn til að framkvæma tvíkosta 

aðhvarfsgreiningu.  

Við viljum vita hver er forspáin í breytumódelinu, hversu sterkt sambandið 

er á milli breyta og hversu mikið dreifingu á einni breytu má skýra með 
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dreifingu hinnar. Ef fylgni er sett í annað veldi þá sýnir hún skýrða dreifingu 

og við fáum út hlutfall. Til að finna þetta út voru tölfræðiprófin Hosmer-

Lemeshow og Nagelkerke R Square notuð  í tvíkostaaðhvarfsgreiningu .  

Niðurstöður sem koma úr Hosmer-Lemeshow prófi sýna hvort líkanið 

okkar sé marktækt. Þetta er próf sem telst vera áreiðanlegt í að sjá hversu vel 

líkan fellur að því sem prófa á, mátgæði. Niðurstöður í Hosemer-Lemeshow 

prófinu er tilgreint með gildum á marktækni. Lélegt gildi er lægra en 0,05 

þannig að til að styðja líkanið viljum við fá gildi sem er hærra en 0,05 í þessu 

tilfelli. Nagelkerke R Square próf gefur okkur vísbendingar um hversu mikið 

breytileiki í háðu breytunum er útskýrður með líkaninu þar sem gildi í 

niðurstöðum getur að lágmarki verið 0 en að hámarki 1. Gildið gefur þannig 

upp hlutfall hversu mikið breytileikinn er útskýrður af þessu mengi breyta 

(Pallant, 2005).  

Siðfræði 

Tilskilin leyfi voru fengin fyrir framkvæmd þessarar rannsóknar.  Aflað var 

leyfis frá stjórn hjúkrunarheimilanna þriggja sem kom undirritað af 

framkvæmdastjóra hjúkrunar 6.júní 2018. Leyfi fékkst hjá Vísindasiðanefnd 

nr. VSN-18-121 dagsett 19.júní 2018. Vísindasiðanefnd sendi erindið áfram til 

Persónuverndar (notaði sama númer 18-121) sem gerði ekki athugasemdir við 

rannsóknina skv.tölvupósti 20.júlí 2018 undirritað af skrifstofustjóra 

lögfræðisviðs Persónuverndar. Fyrirmælum um meðferð gagna sem kom fram 

í þessum leyfum var fylgt við alla framkvæmd rannsóknarinnar. Ekki var leitað 

samþykkis íbúa eða aðstandenda sérstaklega fyrir rannsóknina þar sem unnið 

var eingöngu með ópersónugreinarleg gögn sem fengust úr interRAI-mati og 

tilskilin leyfi fengust fyrir framkvæmdinni. Við alla framsetningu á gögnum 

var þess gætt að ekki væri hægt að rekja íbúa eða staðsetningu heimilanna.  
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Niðurstöður 

Heildarfjöldi þátttakenda voru 156 íbúar á þremur hjúkrunarheimilum.  

Aldursdreifing íbúa var frá 34 ára til 99 ára. Meðalaldur íbúa var 80,8 ár, 

miðgildið var 84,0 ár og tíðasta gildi aldurs var 89,0 ár. Karlar voru 64 (41,0%) 

og konur 92 (59,0%) af íbúum. Af 156 íbúum höfðu 25 (16,0%) aldrei 

gifst/kvænst, 50 (32,1%) voru gift/kvæntir, 67 (42,9%) voru ekkjur eða ekklar, 

fimm fráskildir og einn í sambúð, upplýsingar vantaði fyrir einn. Af íbúum 

hjúkrunarheimilanna voru 24 (15,4%) með Alzheimer sjúkdóm og 46 (29,5%) 

með elliglöp af öðrum orsökum en Alzheimer toga.  

Í töflu 3 koma fram helstu niðurstöður eftir hjúkrunarheimilum, A, B,C.  

 

Tafla 3. Niðurstöður eftir hjúkrunarheimilum (A, B, C) 

 

Hjúkrunar

heimili A  

Fjöldi (%) 

Hjúkrunar

heimili B 

Fjöldi (%) 

Hjúkrunar

heimili C 

Fjöldi (%) 

Samtals 

Aldur     

Meðalaldur 81,3 ár 83,7 ár 78,4 ár 80,8 ár 

70 ára og yngri 11 (40,7) 2 (7,4) 14 (51,9) 27 (17,3) 

71-84 ára 32 (55,2) 9 (15,5) 17 (29,3) 58 (37,2) 

84-99 ára 38 (53,5) 15 (21,1) 18 (25,4) 71 (45,5) 

Samtals 81 (51,9) 26 (16,7) 49 (31,4) 156 

Kyn     

Konur 51(55,4) 17(18,5) 24(26,1) 92(59) 

Karlar 30(46,9) 9(14,1) 25(39,1) 64(41) 

Vitræn skerðing      

Engin vitræn skerðing 25 (43,9) 14 (24,6) 18 (31,6) 57 (36,5) 

Væg vitræn skerðing 36 (62,1) 5 (8,6) 17 (29,3) 58 (37,2) 

Mikil vitræn skerðing 20 (48,8) 7 (17,1) 14 (34,1) 41 (26,3) 

Geðlyf gefin á s.l. 7 dögum     

Sterk geðlyf (N05A) 5 (15,6) 9 (28,1) 18 (56,3) 32 (20,5) 

Kvíðastillandi lyf (N05B) 26 (57,8) 7 (15,7) 12 (26,7) 45 (28,8) 

Geðdeyfðarlyf (N06A) 28 (42,4) 13 (19,7) 25 (37,9) 66 (42,3) 

Svefnlyf (N05C) 35 (58,3) 11 (18,3) 14 (23,3) 60 (38,5) 

Gæðavísar     

Algengi lítillar eða engrar virkni 13 (36,1) 9 (25) 14 (38,9) 36 (23,1) 
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Algengi stöðugrar notkunar á 

svefnlyfjum eða oftar en 2 í viku 

33 (57,9) 11 (19,3) 13 (22,8) 57 (36,5) 

Algengi róandi lyfja og svefnlyfja 42 (57,5) 12 (16,4) 19 (26) 73 (46,8) 

Algengi á notkun sterkra geðlyfja 

í öðrum tilfellum en mælt er með 

3 (13) 8 (34,8) 12 (52,5) 23 (14,7) 

Notkun á 9 eða fleiri ávísuðum 

lyfjum 

40 (48,8) 10 (12,2) 32 (39) 82 (52,6) 

Algengi þunglyndiseinkenna 23 (45,1) 9 (17,6) 19 (37,3) 51 (32,7) 

Algengi hegðunarvandamála 

gagnvart öðrum 

19 (47,5) 5 (12,5) 16 (40) 40 (25,6) 

Geðræn einkenni og 

sjúkdómsgreiningar 

    

Ranghugmyndir 12 (34,3) 4 (11,4) 19 (54,3) 35 (22,4) 

Kvíði 44 (66,7) 8 (12,1) 14 (21,2) 66 (42,3) 

Alzheimer sjúkdómur 10 (41,7) 4 (16,7) 10 (41,7) 24 (15,4) 

Elliglöp af öðrum orsökum 30 (65,2) 3 (6,5) 13 (28,3) 46 (29,5) 

 

Samkvæmt niðurstöðu úr CPS kvarða voru 57 (36,5%) íbúar 

hjúkrunarheimilanna þriggja með enga vitræna skerðingu, 58 (37,2%) með 

væga og 41 (26,3%) með mikla vitræna skerðingu. Ákveðið var að gera 

samanburð í rannsókninni með því að flokka þátttakendur í þrjá flokka eftir 

aldri og skoðað var tíðni vitrænnar skerðingar eftir aldursflokkum (mynd 2). 

Ekki var hægt að greina tengsl á milli vitrænnar skerðingar og kyns eða aldurs. 

Hins vegar voru tengsl á milli aldursflokka þar sem íbúar voru settir í flokk 70 

ára og yngri, 71-84 ára og 85 ára og eldri,  og vitrænnar skerðingar (p< 0.004), 

en vitræn skerðing jókst með auknum aldri.  
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Mynd 2. Vitræn skerðing eftir aldri 

Lyfjanotkun 

Að meðaltali voru íbúar hjúkrunarheimilanna að taka 9,1 lyf á dag, 74 íbúar 

(47,4%) tóku minna en 9 lyf, 71 (45,5%) voru að taka 9-16 lyf en 11 (7,1%) 

tóku 17 lyf eða meira (mynd 3). Einn íbúi tók engin lyf en flest lyf daglega var 

einn íbúi að taka sem voru 23 lyf. Gæðavísirinn notkun á 9 eða fleiri ávísuðum 

lyfjum var virkur hjá 82 (52,6%) af  íbúunum. Ekki var hægt að greina tengsl 

á milli fjölda lyfja og vitrænnar skerðingar, kyns, staðsetningar 

hjúkrunarheimilis (það er hjúkrunarheimili A, B eða C) eða algengi 

hegðunareinkenna.  

 

 

Mynd 3. Fjöldi lyfja á dag á íbúa síðustu 7 dögum 
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Sjálfsbjargargeta 

Niðurstöður um sjálfsbjargargetu voru reiknaðar út frá löngum ADL kvarða 

með þriggja flokka skiptingu og borið saman eftir vitrænni skerðingu (mynd 

4).  

 

Mynd 4. Sjálfsbjargargeta, þriggja flokka skipting byggt á löngum ADL kvarða 

eftir vitrænni skerðingu 

Til frekari skoðunar var gerð tvíkosta aðhvarfsgreining á tengslum milli 

sjálfsbjargargetu og vitrænnar skerðingar. Niðurstöður sýndu að það voru 

aukin líkindi (OR 2,647 p<.021) að íbúi með væga vitræna skerðingu væri með 

sæmilega færni til ADL. Hjá íbúum með mikla vitræna skerðingu voru tæplega 

12 sinnum (11,812 p<.000) meiri líkur á að viðkomandi væri með lélega færni 

til ADL í samanburði við íbúa með enga vitræna skerðingu. Niðurstöður sýna 

að sjálfsbjargargeta er minni eftir því sem vitræn skerðing er meiri.  

Virkni 

Niðurstöður eftir tveggja flokka skiptingu sýndu að lítill munur er á 

þátttöku í félagslegum athöfnum hjá þeim sem eru með enga eða væga vitræna 

skerðingu en hins vegar er hlutfall þeirra sem eru með mikla vitræna skerðingu 

mun hærra í lítilli félagslegri þátttöku (mynd 5).   
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Mynd 5. Virkni skv.Resnick o.fl., eftir vitrænni getu 

Hegðunarvandi og geðræn einkenni 

Mynd 6 sýnir hlutfall hegðunarvanda íbúa s.l. 7 daga. Hlutfall þeirra sem 

sýndu hegðunareinkennið ráfar um án sýnilegs tilgangs voru 36 (23%), þeir 

sem voru árásargjarnir í orðum, hrópuðu að öðrum eða ógnuðu, voru 33 

(21,3%). Á síðustu 7 dögum höfðu 19 (12,3%) verið á einhverjum tímapunkti 

árásargjarnir í verki (slógu aðra, klóruðu eða voru með kynferðislega áreitni) 

og 23 (14,8%) höfðu sýnt ósæmilega félagslega hegðun (með hljóðum, sýnir 

óviðeigandi kynferðislega hegðun, hendir/smyr út fæðu/hægðum, rótar í eigum 
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annarra). Þá voru 31 (20,0%) einstaklinga sem höfnuðu umönnun, inntöku 

lyfja eða aðstoð við athafnir daglegs.  

 

 

Mynd 6. Hlutfall hegðunarvanda síðustu 7 dagana á hjúkrunarheimilunum þremur 

 

Niðurstöður í töflu 4 sýna tengsl á milli vitrænnar skerðingar og gæðavísa 

íbúa og sjúkdómsgreininga sem eru merki um hegðunarvanda íbúa. Taflan 

sýnir hlutfall íbúa með virkan gæðavísi eða með ákveðna sjúkdómsgreiningu 

eftir vitrænni skerðingu. Samtalsreitur í töflunni segir hvert hlutfall gæðavísis 

eða sjúkdóms er af heildarfjölda íbúa. Niðurstöður sýndu að ranghugmyndir, 

kvíði og þunglyndiseinkenni voru meiri meðal þeirra sem voru með vitræna 

skerðingu heldur en þeirra sem voru með enga vitræna skerðingu.  
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Tafla 4. Tengsl hegðunarvanda og sjúkdómsgreininga við vitræna skerðingu 

 Engin 

vitræn 

skerðing 

Væg 

vitræn 

skerðing 

Mikil 

vitræn 

skerðing 

Samtals p< 

Algengi 

hegðunarvandamála 

gagnvart öðrum + 

3 (7,5%) 12 (30%) 25 (62,5%) 40 (25,6%) 0,001 

Algengi 

þunglyndiseinkenna 

(virkur gæðavísir)+ 

9 (17,6%) 19 (37,3%) 23 (45,1%) 51(32,7%) 0,001 

Algengi 

þunglyndiseinkenna 

án meðferðar 

(virkur gæðavísir)+ 

4 (19%) 8 (38,1%) 9 (42,9%) 21(42,9%) 0,102 

Sjúkdómsgreiningar 
     

Kvíði 16 (24,2%) 28 (42,4%) 22 (33,3%) 66 (42,3%) 0,021 

Ranghugmyndir 1 (2,9%) 11 (31,4%) 23 (65,7%) 35 (22,4%) 0,001 

 +Vantar upplýsingar fyrir 1 

 

Líkur (tafla 5) voru  reiknaðar á hegðunarvanda út frá vitrænni skerðingu 

til að vita hvort vitræn skerðing auki líkur á að íbúi sýnir ákveðinn 

hegðunarvanda eða hafi sjúkdómsgreiningu sem er merki um hegðunarvanda 

heilabilunarsjúkdóma. Líkur á að íbúi sýndi einkenni um hegðunarvanda jókst 

í öllum tilfellum með aukinni vitrænni skerðingu borið saman við íbúa með 

enga vitræna skerðingu. Mestu líkur voru á ranghugmyndum hjá íbúum með 

mikla vitræna skerðingu (OR 71,556 (p<.015) Nagelkerke R Square var 0,67 

(sem gefur til kynna að vitræn skerðing skýri allt að 67% af ranghugmyndum) 

og næst hæst var algengi hegðunarvandamála gagnvart öðrum hjá íbúum með 

mikla vitræna skerðingu (OR 28,125 (p<.000)).  
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Tafla 5. Líkindi gæðavísa og sjúkdómsgreininga eftir vitrænni skerðingu 

 

Engin 

vitræn 

skerðing 

Væg vitræn 

skerðing 

OR (95% CI) 

Mikil vitræn 

skerðing 

OR (95% CI) 

Algengi 

þunglyndiseinkenna  

REF 2,598 (1,058-6,382) 6,815 (2,657-17,480) 

p<  0,37 0,001 

Nagelkerke R Square  0,151 0,151 

Hosmer Lemeshow t  1,0 1,0 

Algengi 

þunglyndiseinkenna án 

meðferðar 

REF EM 3,727 (1,060-13,097) 

p<   0,040 

Nagelkerke R Square   0,053 

Hosmer Lemeshow t   1,0 

Algengi 

hegðunarvandamála 

gagnvart öðrum 

REF 4,696 (1,248-

17,663) 

28,125 (7,505-

105,402) 

p<  0,022 0,001 

Nagelkerke R Square  0,334 0,334 

Hosmer Lemeshow t  1,0 1,0 

Sjúkdómsgreiningar    

Kvíði REF. 2,392 (1,103-5,186) 2,967 (1,277-6,893) 

p<  0,027 0,011 

Nagelkerke R Square  0,67 0,67 

Hosmer Lemeshow t  1,0 1,0 

Ranghugmyndir 
REF 13,106(1,632-

105,278) 

71,556 (9,017-

567,831) 

p<  0,015 0,001 

Nagelkerke R Square  0,371 0,371 

Hosmer Lemeshow t  1.0 1.0 
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Notkun geðlyfja 

Tafla 6 sýnir heildarnotkun geðlyfja íbúa hjúkrunarheimilanna þriggja eftir 

vitrænni skerðingu. Samtalsreitur í töflu 6 sýnir hlutfall notkunar 

geðlyfjaflokksins af heildarfjölda allra íbúa. Tengsl voru á milli vitrænnar 

skerðingar og notkunar á sterkum geðlyfjum (N05A) og geðdeyfðarlyfjum 

(N06A). Af öllum íbúum með mikla vitræna skerðingu voru 16 (39%) þeirra 

að taka sterk geðlyf en í heildina voru 32 íbúar að taka sterk geðlyf þannig að 

50% þeirra sem tóku sterk geðlyf voru með mikla vitræna skerðingu. Af þeim 

sem voru með vitræna skerðingu voru 49 (58,5%) að taka geðdeyfðarlyf sem 

var 36,4% af allri þunglyndislyfjanotkun hjúkrunarheimilanna þriggja. Ekki 

var hægt að sýna fram á tengsl milli vitrænnar skerðingar og kvíðastillandi 

lyfja eða svefnlyfja.  

Tafla 6. Geðlyfjataka s.l. 7 daga eftir vitrænni getu 

 Engin 

vitræn 

skerðing 

Væg vitræn 

skerðing 

Mikil 

vitræn 

skerðing 

Samtals 

N=156 

p< 

Sterk geðlyf 

(N05A) gefin á s.l. 

7 dögum 

9 (28,1%) 7 (21,9%) 16 (50%) 32 (20,5%) 0,003 

Kvíðastillandi lyf 

(N05B) gefin á s.l. 

7 dögum 

13 (28,9%) 17 (37,8%) 15 (33,3%) 45 (28,8%) 0,330 

Geðdeyfðarlyf 

(N06A) gefin á s.l. 

7 dögum  

17 (25,8%) 25 (37,9%) 24 (36,4%) 66 (42,3%) 0,018 

Svefnlyf (N05C) 

gefin á s.l. 7 dögum  

24 (40%) 23 (38,3%) 13 (21,7%) 60 (38,5%) 0,564 

 

Tafla 7 sýnir tengsl á milli gæðavísa sem endurspegla geðlyfjanotkun hjá 

íbúum hjúkrunarheimila og vitrænnar skerðingar. Sýndar eru í töflu 

niðurstöður á virkum gæðavísum eftir vitrænni getu en samtalsreitur á við 

hlutfall heildarfjölda íbúa sem eru með viðkomandi gæðavísi virkan. Marktæk 

tengsl voru á milli vitrænnar skerðingar og gæðavísisins „algengi á notkun 

sterkra geðlyfja í öðrum tilfellum en mælt er með“ (p< .001). Niðurstöður sýna 

að 10 (24,4%) þeirra sem eru með mikla vitræna skerðingu eru með gæðavísinn 
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„algengi á notkun sterkra geðlyfja í öðrum tilfellum en mælt er með“, sem 

þýðir að þeir eru 43,5% þeirra sem eru með þennan gæðavísi virkan. Ekki voru 

tengsl milli vitrænnar getu og algengi á stöðugri svefnlyfjanotkun. Í tilfellinu 

„algengi á notkun róandi lyfja og svefnlyfja“ eru fleiri með virkan þennan 

gæðavísi sem eru með enga vitræna skerðingu en það skýrist í notkun á 

svefnlyfjum sem er meira tengd íbúum sem ekki eru með vitræna skerðingu. 

Tafla 7. Virkur gæðavísir eftir vitrænni skerðingu 

 Engin 

vitræn 

skerðing 

Væg 

vitræn 

skerðing 

Mikil 

vitræn 

skerðing 

Samtals 

N=156 

p< 

Algengi á notkun 

sterkra geðlyfja í 

öðrum tilfellum 

en mælt er með* 

8 (34,8%) 5 (21,7%) 10 (43,5%) 23 (14,7%) 0,001 

Algengi á notkun 

róandi lyfja og 

svefnlyfja* 

31 

(42,5%) 

28 (38,4%) 14 (19,2%) 73 (46,8%) 0,009 

Algengi stöðugrar 

notkunar 

svefnlyfja eða 

oftar en tvisvar í 

viku* 

22 

(38,6%) 

23 (40,4%) 12 (21,1%) 57 (36,5%) 0,527 

 
*Vantar upplýsingar fyrir 14 

Þegar skoðaðar voru líkur á ávísun geðlyfjaflokka eftir vitrænni skerðingu 

var einungis greint tengsl á milli íbúa með mikla vitræna skerðingu og líkur á 

töku sterkra geðlyfja (OR 3,413) og geðdeyfðarlyfja (OR 3,322) (tafla 8). Væg 

vitræn skerðing hafði aldrei tölfræðilega áhrif í greiningu á líkum á 

geðlyfjatöku í öllum geðlyfjaflokkum sem voru skoðaðir 
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Tafla 8. Líkindi á ávísun geðlyfja eftir vitrænni skerðingu 

 Engin vitræn 

skerðing  

OR (95% CI) 

Væg vitræn 

skerðing  

OR (95% CI) 

Mikil vitræn skerðing 

OR (95% CI) 

Sterk geðlyf  (N05A) REF EM 3,413 (1,321-8,817) 

p<   0,011 

Nagelkerke R Square   0,107 

Hosmer-Lemeshow   1,0 

Kvíðastillandi lyf 

(N05B) 

REF EM EM 

Geðdeyfðarlyf 

(N06A) 

REF EM 3,322 (1,432-7,706) 

p<   0,005 

Nagelkerke  R Square   0,068 

Hosmer-Lemeshow   1,0 

Svefnlyf  (N05C) REF EM EM 

Notkun geðlyfja, hegðunarvandi og geðræn 

einkenni 

Í töflu 9 koma fram líkur á geðlyfjatöku eftir vitrænni skerðingu, 

hegðunarvandamálum og sjúkdómsgreiningum sem endurspegla 

hegðunarvanda hjá einstaklingum með heilabilunarsjúkdóm. Mestu líkur á að 

íbúi fengi sterk geðlyf var ef hann var með virkan gæðavísinn 

hegðunarvandamál gagnvart öðrum, þá voru fimmfalt meiri líkur (OR 4,977) 

á gjöf sterkra geðlyfja. Þegar horft var til einstakra breyta í interRAI-matinu 

þá voru líkur mestar tengt breytunni „ráfar um án sýnilegs tilgangs að því er 

virðist ómeðvitaður um eigin þarfir eða öryggi“.  Þegar íbúi var greindur með 

ranghugmyndir voru yfir fjórfalt meiri líkur á að viðkomandi væri ávísað á 

sterk geðlyf (OR 4,588). Ranghugmyndir var eina breytan sem var með 
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tölfræðilegar marktækar niðurstöður fyrir auknum líkum á töku lyfja úr öllum 

geðlyfjaflokkum sem voru skoðaðir. Líkur á að íbúi tæki kvíðastillandi lyf, ef 

hann var með sjúkdómsgreininguna kvíði, var 9 sinnum meiri (OR 9,032) en 

líkur á að fá ávísað kvíðastillandi lyfjum minnkaði aðeins ef tekið var inn 

tenging við mikla vitræna skerðingu (OR 8,979) en það var ekki marktækt í 

tengslum við væga vitræna skerðingu (tafla 7). 
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Tafla 9. Líkur á geðlyfjatöku eftir sjúkdómsgreiningum, gæðavísum og vitrænni skerðingu 

 Sterk geðlyf (N05A)  

OR (95% CI) 

Kvíðastillandi lyf 

(N05B) 

OR (95% CI) 

Geðdeyfðarlyf (N06A) 

OR (95% CI) 

Svefnlyf 

(N05C) 

OR (95% CI) 

Kvíði  EM 9,032(3,0994-20,426) EM EM 

 p< - 0,001 - - 

 Nagelkerke R Square  0,276   

 Væg vitræn skerðing EM EM EM EM 

 Mikil vitræn skerðing 3,880(1,447-10,400) 8,979(3,889-20,733) 3,036(1,289-7,150) - 

 p< 0,007 0,001 0,011 - 

 Nagelkerke R Square 0,118 0,278 0,079 - 

 Hosmer Lemeshow t 0,997 0,698 0,883 - 

Ranghugmyndir 4,588 (1,974-10,663) 2,672 (1,218-5,858) 2,174(1,013-4,665) EM 

 p< 0,001 0,014 0,046 - 

 Nagelkerke R Square 0,119 0,053 0,034 - 

 Hosmer Lemeshow t - - - - 

 Væg vitræn skerðing EM EM EM EM 

 Mikil vitræn skerðing EM EM 2,818(1,074-7,392) EM 

 p< 0,017 0,051 0,035 - 

 Nagelkerke R Square 0,160 0,054 0,072 - 

 Hosmer Lemeshow t 0,996 0,698 0,759 - 

Algengi þunglyndiseinkenna 0,283 (0,117-0,682)** EM 0,365(0,184-0,727)* EM 
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 p< 0,005 - 0,004 - 

 Nagelkerke R Square 0,180 - 0,071 - 

 Hosmer Lemeshow t 0,588 - - - 

 Væg vitræn skerðing EM EM EM EM 

 Mikil vitræn skerðing EM EM 2,492(1,024-6,062) EM 

 p< - - 0,044 - 

 Nagelkerke R Square - - 0,104 - 

 Hosmer Lemeshow t - - 0,854 - 

Algengi þunglyndiseinkenna 

án meðferðar 

EM EM EM EM 

 Væg vitræn skerðing EM EM 2,118(.952-4,713) EM 

 p< - - 0,066 - 

 Mikil vitræn skerðing 3,268(1,247-8,565) EM 6,353(2,369-17,035) EM 

 p< 0,016 - 0,001 - 

 Nagelkerke R Square 0,.110 - 0,309 - 

 Hosmer Lemeshow t 0,839 - 1,0  

Algengi hegðunarvandamála 4.977 (2.172-11.401)* EM EM EM 

 p<   0,001 - - - 

 Nagelkerke R Square 0,130 - - - 

 Hosmer Lemeshow t 0,623 - - - 

 Væg vitræn skerðing EM EM  EM 

 Mikil vitræn skerðing 3,892** (1,444-10,491) EM 2,630 (1,010-6,849) EM 
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 p< 0,007 - 0,048 - 

 Nagelkerke R Square 0,174 - 0,076 - 

 Hosmer Lemeshow t 0,623 - 0,999 - 

*Þessi tala á þá bara við þegar er gerð líkindagreining á inntöku sterkra geðlyfja eftir þessum gæðavísi en **þessi tala á við þegar er horft á líkur  út 

frá vitrænni skerðingu. 
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Líkur á hegðunarvanda með notkun geðlyfja 

Niðurstöður líkindahlutfalls á hegðunarvanda og sjúkdómsgreiningum sem 

tengjast vitrænni getu og geðlyfjanotkun er birt í töflu 10. Þar má sjá að 

aukning á hegðunarvanda og sjúkdómgreiningum jókst umtalsvert eftir því 

sem vitræn skerðing var meiri með ávísun geðlyfja. Auknar líkur voru á 

ranghugmyndum meðal íbúa óháð geðlyfjaflokki og þessar líkur jukust 

umtalsvert eftir því sem vitræn skerðing jókst. Mestar voru líkur á 

ranghugmyndum hjá íbúum sem voru með mikla vitræna skerðingu og tóku 

svefnlyf (OR 71,434). Líkur á algengi hegðunarvandamála hjá íbúum með 

væga vitræna skerðingu var á bilunu fjórföld til fimmföld eftir geðlyfjaflokki. 

Algengi hegðunarvandamála jókst svo enn meira, og var á bilinu 24 föld (OR 

24,877) til 28 föld (OR 28,155), gagnvart inntöku úr öllum geðlyfjaflokkum 

sem skoðaðir voru þegar um íbúa var að ræða sem voru með mikla vitræna 

skerðingu.  
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Tafla 10. Líkur á hegðunarvanda og sjúkdómsgreiningum tengt vitrænni skerðingu og geðlyfjatöku 

 Kvíði  

OR (95% CI) 

Ranghugmyndir  

OR (95% CI) 

Algengi þunglyndis 

einkenna  

OR (95% CI) 

Algengi 

þunglyndis 

einkenna án 

meðferðar  

OR (95% CI) 

Algengi hegðunar 

vandamála 

OR (95% CI) 

Sterk geðlyf (N05A) EM 3,482 (1,247-9,724) 3,532(1,465-8,516) EM 3,892 (1,444-10.491)  

 p< 0,030(væg) 0,017(lyfin ein) 

0,012(væg) 

0,005(lyfin ein) 

0,025 (væg) 

- 0,007(lyfin ein) 

0,015(væg) 

 Nagelkerke R Square - 0,119 - - 0,386 

 Hosmer Lemeshow t - - - - 0,530 

 Væg vitræn skerðing 2,364(1,088-

5,136) 

14,822(1,810-

121,395) 

2,884(1,141-7,289) EM 5,361(1,380-20,825) 

 Mikil vitræn skerðing 3,333(1,386-

8,016) 

62,675(7,777-

505,079) 

5,657(2,137-14,976) 3,268(1,247-

8,565) 

24,877 (6,450-95,952) 

 p< 0,007 (mikil) 0,001 (mikil) 0,001 (mikil) 0,016 0,001 (mikil) 

 Nagelkerke R Square 0,076 0,413 0,213 0,110 0,386 

 Hosmer Lemeshow t 0,996 0,951 0,685 0,839 0,530 

Kvíðastillandi lyf (N05B)  8,979(3,889-

20,733) 

EM (p<0,051) EM EM  
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 p< 0,001(bara lyf) 

0,038(væg) 

0,017(væg) 0,038(væg) - 0,023(væg) 

 Nagelkerke R Square - - - - - 

 Hosmer Lemeshow t - - - - - 

 Væg vitræn skerðing 2,506(1,052-

5,971) 

12,688(1,069-

102,635) 

2,599(1,057-6,394) EM 4,656(1,236-17,536) 

 Mikil vitræn skerðing 8,979(3,889-

20,733) 

69,558(8,681-

557,338) 

6,820(2,643-17,602) EM 27,655 (7,351-

104,036) 

 p< 0,036 (mikil) 0,001(mikil) 0,001(mikil) - 0,001 (mikil) 

 Nagelkerke R Square 0,300 0,399 0,151 - 0,334 

 Hosmer Lemeshow t 0,598 0,669 0,794 - 0,329 

 

Geðdeyfðarlyf (N06A) EM EM 2,174(1,052-4,496) EM  

 p< 0,038(væg) 0,017(væg) 0,036(lyfin ein) 0,066 (væg) 0,028(væg) 

 Nagelkerke R Square - - - - - 

 Hosmer Lemeshow t - - - - - 

 Væg vitræn skerðing 2,286(1,048-

4,987) 

12,617(1,566-

101,668) 

EM 2,118(.952-4,713) 4,457(1,178-16,858) 

 Mikil vitræn skerðing 2,676(1,130-

6,341) 

66,253(8,270-

530,778) 

5,741(2,195-15,015) 6,353 (2,369-

17,035) 

25,438 (6,710-96,433) 

 p< 0,025 (mikil) 0,001 (mikil) 0,001 (mikil) 0,001 (mikil) 0,001 (mikil) 

 Nagelkerke R Square 0,077 0,375 0,185 0,309 0,341 
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 Hosmer Lemeshow t 0,883 0,759 0,853 1,0 0,999 

       

Svefnlyf (N05C) EM EM EM EM  

 p< 0,026(væg) 0,016(væg) 0,037(væg) - 0,022(væg) 

 Nagelkerke R Square - - - - - 

 Hosmer Lemeshow t - - - - - 

 Væg vitræn skerðing 2,415(1,111-

5,247) 

13,101(1,631-

105,248) 

2,602(1,059-6,393) EM 4,697(1,248-17,671) 

 Mikil vitræn skerðing 3,060(1,309-

7,156) 

71,434(8,984-

568,018) 

6,855(2,662-17,651) EM 28,155 (7,488-

105,858) 

 p< 0,010(mikil) 0,000(mikil) 0,000(mikil) - 0,000 (mikil) 

 Nagelkerke R Square 0,076 0,371 0,151 - 0,334 

 Hosmer Lemeshow t 0,676 0,576 0,988 - 0,904 
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Notkun geðlyfja og hreyfigeta 

Tafla 11 birtir líkindahlutfall fyrir breytur sem falla undir hreyfigetu og 

hverjar líkur eru á hreyfiskerðingu eftir vitrænni skerðingu og notkun geðlyfja 

meðal íbúa hjúkrunarheimilanna þriggja borið saman við íbúa sem ekki eru 

með vitræna skerðingu. Líkindi á gæðavísinn „algengi byltna“ var aukin hjá 

íbúum með væga vitræna skerðingu í tengslum við ávísun allra geðlyfjaflokka. 

Líkur á að íbúi þyrfti mikla aðstoð eða væri ósjálfbjarga við að ganga, annað 

hvort í eigin herbergi eða á gangi deildar var allt frá þrefalt meiri (OR 3,462) 

og upp í að vera yfir fimmtánfalt (OR 15,897) meiri líkindi ef hann var með 

væga eða mikla vitræna skerðingu og tók geðlyf. Niðurstöður voru ekki 

marktækar hjá íbúum með væga vitræna skerðingu gagnvart breytunni mikil 

aðstoð eða ósjálfbjarga við göngu á gangi deildarinnar.  
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Tafla 11. Líkindi á hreyfiskerðingu. Hreyfibreytur úr interRAI-mati tengt geðlyfjum og vitrænni skerðingu 

 Sterk geðlyf (N05A)  

OR (95% CI) 

Kvíðastillandi lyf 

(N05B) 

OR (95% CI) 

Geðdeyfðarlyf (N06A) 

OR (95% CI) 

Svefnlyf 

(N05C) 

OR (95% CI) 

Algengi byltna      

Væg vitræn skerðing 5,649(2,082 -15,327)  

p<0,001 

5,670(2,088 -15,400)  

p<0,001 

5,875(2,148 -16,070) 

p<0,001 

5,574(2,057 -15,101)  

p<0,001 

Mikil vitræn skerðing EM EM 3,440(1,123-10,535 

p<0,030 

3,063(1,025-9,156 

p<0,045 

Nagelkerke R Square 0,152 0,125 0,129 0,125 

Hosmer Lemeshow t 0,472 0,235 0,971 0,974 

Algengi rúmfastra íbúa EM EM EM EM 

Hreyfiferli skert að einhverju leyti EM EM EM EM 

Göngulagstruflanir EM EM EM EM 

Gengið um í herbergi: hæfni íbúans til að ganga 

á milli staða í eigin herbergi (mikil aðstoð eða 

ósjálfbjarga) 

    

Væg vitræn skerðing 3,483(1,049-11,560) 

p<0,041 

3,462(1,043-11,492) 

p<0,043 

3,512(1,053-11,708) 

p<0,041 

3,584(1,071-11,990)  

p<0,038(væg) 

Mikil vitræn skerðing 13,367(4,009-44,570) 

p<0,001 

13,956(4,233-46,013) 

p<0,001 

14,411(4,279-48,537) 

p<0,001 

15,897(4,710-

53,657) 

p<0,001 
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Nagelkerke R Square 0,232 0,231 0,231 0,253 

Hosmer Lemeshow t 0,888 0,988 0,839 0,974 

Gengið um á ganginum: hæfni íbúans til að 

ganga á gangi deildarinnar (mikil aðstoð eða 

ósjálfbjarga) 

    

Væg vitræn skerðing EM EM EM EM 

Mikil vitræn skerðing 8,265(2,693-25,366) 

p<0,001 

8,988(2,959-27,295) 

p<0,001 

10,056(3,203-31,574) 

p<0,001 

9,434(3,091-28,793) 

p<0,001 

Nagelkerke R Square 0,189 0,183 0,189 0,189 

Hosmer Lemeshow t 0,974 0,860 0,664 0,849 

Notar staf/göngugrind/hækju við hreyfingu 

milli staða 

    

Væg vitræn skerðing EM EM EM EM 

Mikil vitræn skerðing EM 0,422(0,179-0,991) 

p<0,048 

EM 0,418(0,178-0,982) 

p<0,045 

Nagelkerke R Square - 0,091 - 0,092 

Hosmer Lemeshow t - 0,754 - 1,0 

Notast við hjólastól við hreyfingu milli staða, 

íbúi ekur sjálfur 

EM EM EM EM 

Notast við hjólastól við hreyfingu milli staða, 

ekið af aðstoðarmanni 

EM EM EM EM 
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Notkun geðlyfja og sjálfsbjargargeta 

Í töflu 12 kemur fram líkindahlutfall á sjálfsbjargargetu eftir vitrænni 

skerðingu og geðlyfjanotkun. Niðurstöður sýndu að líkur á skertri 

sjálfsbjargargetu á ADL kvarðanum jukust með versnandi vitrænni skerðingu 

og inntöku á geðlyfjum, átti það við í tengslum við alla geðlyfjaflokka.  
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Tafla 12. Líkindi á skertri sjálfsbjargargetu, langur ADL kvarði tengt vitrænni 

skerðingu og geðlyfjatöku 

 Sterk geðlyf 

(N05A)  

OR (95% CI) 

Kvíðastillandi 

lyf (N05B) 

OR (95% CI) 

Geðdeyfðarly

f (N06A) 

OR (95% CI) 

Svefnlyf 

(N05C) 

OR (95% CI) 

0-9 stig á löngum ADL 

kvarða  

p< 0,001 p< 0,001 p< 0,001 p< 0,001 

Væg vitræn skerðing 0,245 (0,112-

0,536) 

0,247 (0,113-

0,541) 

0,244 (0,111-

0,534) 

0,242 (0,111-

0,528) 

Mikil vitræn skerðing 0,048 (0,014-

0,166) 

0,061 (0,019-

0,196) 

0,059(0,018-

0,192) 

0,057(0,018-

0,185) 

Nagelkerke R Square 0,284 0,286 0,273 0,274 

Hosmer Lemeshow t 1.0 0,760 0,997 0,849 

10-19 stig á löngum ADL 

kvarða 

p< 0,001 p< 0,001 p< 0,001 p< 0,001 

Væg vitræn skerðing 2,620  (1,148-

5,979) 

2,611  (1,144-

5,961) 

2,636  (1,151-

6,041) 

2,639 (1,157-

6,021) 

Mikil vitræn skerðing EM EM EM EM 

Nagelkerke R Square 0,062 0,060 0,057 0,060 

Hosmer Lemeshow t 0,960 0,964 0,990 0,545 

20-28 stig á löngum ADL 

kvarða 

p< 0,001 p< 0,001 p< 0,001 p< 0,001 

Væg vitræn skerðing EM EM EM EM 

Mikil vitræn skerðing 12,332(4,448-

34,136) 

11,461 

(4,254-30,876) 

11,858(4,309-

32,636) 

12,621(4,624-

34,448) 

Nagelkerke R Square 0,245 0,247 0,244 0,252 

Hosmer Lemeshow t 0,999 0,791 0,967 0,989 

Notkun geðlyfja og virkni 

Í töflu 13 kemur fram að auknar líkur voru á að íbúar með mikla vitræna 

skerðingu væru með virkan gæðavísinn „algengi lítillar eða engrar virkni“ í 

tengslum við notkun á öllum geðlyfjaflokkum. Líkur á lítilli félagslegri 



   

 

69 

þátttöku (0-2 stig) þegar íbúi með mikla vitræna skerðingu var ávísað á lyf í 

einhverjum geðlyfjaflokknum var allt að sextíuföld (OR 49,051-60,216).  

Tafla 13. Líkur á lítilli virkni: Gæðavísir og virknikvarði tengt vitrænni skerðingu 

og geðlyfjatöku 

 Sterk geðlyf 

(N05A)  

OR (95% CI) 

Kvíðastilland

i lyf (N05B) 

OR (95% CI) 

Geðdeyfðarly

f (N06A) 

OR (95% CI) 

Svefnlyf 

(N05C) 

OR (95% 

CI) 

Algengi lítillar eða 

engrar virkni   

3,005 (1,299-

6,948) 

p<0,010 

EM EM EM 

Væg vitræn skerðing EM EM EM EM 

Mikil vitræn skerðing 7,865(2,724-

22,709) 

8,850(3,096-

25,303) 

8,481(2,920-

24,632) 

8,970(3,143-

25,599) 

p< 0,001 0,001 0,001 0,001 

Nagelkerke R Square 0,266 0,210 0,210 0,210 

Hosmer Lemeshow t 0,981 0,953 1,0 0,404 

Virknikvarðinn     

0-2 stig, lítil félagsleg 

þátttaka 

    

Væg vitræn skerðing EM EM EM EM 

Mikil vitræn skerðing 49,051(13,870-

173,465) 

49,888(14,606

-170,401) 

60,216(16,470

-220,155) 

50,699(14,8

55-173,029) 

p< 0,001 0,001 0,001 0,001 

Nagelkerke R Square 0,547 0,516 0,515 0,514 

Hosmer Lemeshow t 0,309 0,592 0,959 0,665 

3-6 stig, töluverð 

félagsleg þátttaka 

    

Væg vitræn skerðing EM EM EM EM 

Mikil vitræn skerðing 0,020(0,006-

0,072) 

0,020(0,006-

0,068) 

0,017 (0,005-

0,061) 

0,020(0,006-

0,067) 

p< 0,001 0,001 0,001 0,001 

Nagelkerke R Square 0,547 0,516 0,515 0,514 

Hosmer Lemeshow t 0,309 0,592 0,959 0,665 
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Umræður 

Helstu niðurstöður sýndu að tengsl voru á milli vitrænnar skerðingar og 

hegðunarvanda sem jókst hlutfallslega með vaxandi vitrænni skerðingu. 

Geðræn einkenni og hegðunarvandi juku líkur á að íbúum með vitræna 

skerðingu væri gefið geðlyf. Á hinn bóginn, ef íbúi með vitræna skerðingu tók 

geðlyf var mikil aukning á hegðunarvanda og geðrænum einkennum 

heilabilunar. Þessar auknu líkur sáust með ávísun á lyfjum úr öllum 

geðlyfjaflokkum og mikil aukning fylgdi með versnandi vitrænni skerðingu.  

Heilabilun 

Í þessari rannsókn kom fram að einungis 15,3% íbúa voru greindir með 

Alzheimer sjúkdóm. Í gögnum frá Landlækni (2019) (sjá töflu 14) sést að þetta 

er mun lægra hlutfall en fyrir höfuðborgarsvæðið þar sem 40,6% voru með 

Alzheimer sjúkdóm en á landinu öllu var hlutfallið 31,1%. Í norskri rannsókn 

(Roen o.fl., 2017) kemur fram að af 696 íbúum í úrtaki rannsóknar meðal íbúa 

á hjúkrunarheimilum í Noregi eru 83,8% greindir með heilabilunarsjúkdóm en 

einungis 55,9% með skráða sjúkdómsgreiningu í sjúkraskýrslu sinni. 

Niðurstöður hér geta bent til að skráningu sé ábótavant en hugsanlega getur 

líka verið að hærra hlutfall íbúa á landsbyggðinni sé án greiningar á. Það er 

mikilvægt fyrir þennan sjúklingahóp að fá greiningu og viðeigandi meðferð og 

þjónustu sem fyrst í sjúkdómsferlinu. 

Í töflu 14 koma fram upplýsingar sem fengust frá Landlæknisembættinu 

(2019) Þegar niðurstöður í þessari rannsókn voru bornar saman við þessi 

viðbótargögn komu fram áhugaverðar niðurstöður sem benda til að 

hjúkrunarheimili hafi verið að bæta stöðu gæðavísa á árunum eftir 2009 eins 

og kemur nánar fram í umræðum hér á eftir.  
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Tafla 14. Samanburður á hjúkrunarheimilunum þremur (HH3), 

höfuðborgarsvæðinu og landsmeðaltali 
 HH3 

Fjöldi (%) 

Höfuð 

borgar 

svæðið 

 (%) 

Landið allt 

Fjöldi (%) 

Alzheimer sjúkdómur  24 (15,4) 40,6% 1630 (31,1) 

Elliglöp önnur en Alzheimer sjúkdómur 46 (29,5) 38,1% 2086 (39,8) 

Sterk geðlyf (N05A) gefin á s.l. 7 dögum 32(20,5) 27,2% 1478 (28,2) 

Notkun á 9 eða fleiri ávísuðum lyfjum 82(52,6) 50,0% 2736 (52,2) 
Algengi hegðunarvandamála gagnvart 

öðrum 

40 (25,6) 22,4% 1164 (22,2) 

Algengi á notkun sterkra geðlyfja í öðrum 

tilfellum en mælt er með 

23(14,7) 23,3% 1253 (23,9) 

Algengi róandi lyfja og svefnlyfja 73(46,8) 59,7% 3119 (59,5) 

Algengi stöðugrar notkunar svefnlyfja eða 

oftar en tvisvar í viku 

57(36,5) 37,2% 1929 (36,8) 

Algengi lítillar eða engrar virkni 36(23,1) 27,1% 1625 (31,0) 

Samtals 156 * 5242 
 

*Landlæknisembættið, 2019. Landlæknisembættið gat ekki gefið upp upplýsingar um fjölda íbúa á 

hjúkrunarheimilum á höfuðborgarsvæðinu.  

Notkun geðlyfja 

Tengsl vitrænnar skerðingar við notkun á lyfjum í geðlyfjaflokkum sem 

voru skoðaðir var mest við sterk geðlyf og geðdeyfðarlyf. Það að vera með 

mikla vitræna skerðingu jók eitt og sér líkur á því að vera ávísað sterkum 

geðlyfjum eða geðdeyfðarlyfjum rúmlega þrefalt. Notkun á geðlyfjum úr 

öllum geðlyfjaflokkum, hjá þeim sem voru með vitræna skerðingu virtust nær 

undantekningarlaust auka líkur á hegðunarvanda sem jókst umtalsvert eftir því 

sem vitræn skerðing var meiri. Þessar niðurstöður veita ekki upplýsingar um 

eiginlegt orsakasamband en gefa tilefni til að ætla að hegðunarvandi geti annað 

hvort verið að hluta til tengdur lyfjum eða að geðlyfjanotkun dragi ekki úr 

hegðunarvandamálum hjá íbúum hjúkrunarheimila með heilabilunarsjúkdóma. 

Þetta er stutt af öðrum rannsóknum sem gefa vísbendingar  um neikvæð áhrif 

lyfja. Rannsókn Rosenberg o.fl (2012) byggir á gögnum frá Utah í 

Bandaríkjunum í ferilrannsókn þar sem 230 einstaklingum er fylgt eftir að 

meðaltali í 3,7 ár. Rannsóknin kannar áhrif geðlyfjanotkunar og tengsl við 

vitræna getu og hegðunarvandamál heilabilunar yfir tíma. Rannsóknin sýnir að 
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geðlyfjanotkun tengist hraðari versnun á vitrænni getu og virkni einstaklinga 

með heilabilun en sýnir ekki fram á að bæta hegðunarvandamál þeirra. 

Rannsakendur telja því mikilvægt að vekja athygli á því að þrátt fyrir góðan 

ásetning geti geðlyfjanotkun aukið á vanda einstaklinga með heilabilun og 

hraðað framþróun sjúkdómsins.  

Sterk geðlyf 

Líkindahlutfall var hæst á töku sterkra geðlyfja þegar það var tengt við 

mikla vitræna skerðingu, þunglyndiseinkenni án meðferðar, kvíða og algengi 

hegðunarvandamála gagnvart öðrum. Notkun á sterkum geðlyfjum var 20,5% 

hjá heildarúrtaki íbúa hjúkrunarheimilanna þriggja. Notkun hjá íbúum með 

enga vitræna skerðingu var 15,8%, með væga vitræna skerðingu 12,1% og með 

mikla vitræna skerðingu var notkunin 39,0%. Rannsóknarsamantekt Janus, 

Van Manen, Ijzerman og  Zuidema  (2016) úr rannsóknum framkvæmdar í 12 

löndum vestur Evrópu á árunum 2004-2015 sem skoðar ávísun á sterk geðlyf 

(37 rannsóknir) og geðdeyfðarlyf (27 rannsóknir) hjá íbúum hjúkrunarheimila. 

Tíðni notkunar á sterkum geðlyfjum í öllum rannsóknunum er á bilinu 12-59%.  

Það gefur til kynna að  not á sterkum geðlyfjum á hjúkrunarheimilum í þessari 

rannsókn séu almennt minni en í fyrr greindri rannsóknasamantekt.  

Í töflu 13 kemur fram notkun á sterkum geðlyfjum á landinu öllu og 

höfuðborgarsvæðinu þar sem tíðnin er  27,2% á höfuðborgarsvæðinu en 28,2% 

á landsvísu (Landlæknisembættið, 2019). Þessar tölur gefa til kynna meiri 

notkun á sterkum geðlyfjum en á hjúkrunarheimilunum þremur í þessari 

rannsókn sem styður enn frekar við jákvæðar niðurstöður fyrir 

hjúkrunarheimilin þrjú.   

Gæðavísirinn „algengi á notkun sterkra geðlyfja í öðrum tilfellum en mælt 

er með“ var virkur í heildarúrtakinu hjá 14,7% sem er nálægt lágmarkinu fyrir 

gæðaviðmiðin sem eru 13,5-31,1%  (Landlæknisembættið, 2017) sem teljast 

vera mjög góðar niðurstöður. Viðbótargögn frá Landlæknisembættinu (2019) 

sýndu að niðurstöður fyrir sama gæðavísi var fyrir höfuðborgarsvæðið 23,3% 

og fyrir landið allt 23,9% sem er umtalsvert hærra og gefur til kynna umtalsvert 

betri niðurstöður fyrir hjúkrunarheimilin þrjú í samanburði. Sambærilegar 

niðurstöður má sjá fyrir Öldrunarheimili Akureyrar á árunum 2010-2018 þar 

sem niðurstöður eru á bilinu 20-25% (Helga G.Erlingsdóttir, 2019). 

Rannsóknir Hjaltadóttur (2012) á árunum 1999-2009 sýna virkni á þessum 



   

 

74 

gæðavísi á bilinu 25-30% og því ákveðnar vísbendingar um að gæði séu að 

aukast hvað þetta varðar þar sem lægra hlutfall með virkan gæðavísi segir til 

um minni notkun á sterkum geðlyfjum og gefur þar með vísbendingar um betri 

gæði. Hjúkrunarheimilin þrjú á landsbyggðinni sýndu ívið meiri framför 

samkvæmt þessum niðurstöðum sem getur gefið vísbendingu um jákvæðari 

þróun gæðavísisins á þessum heimilum. Þrátt fyrir þessa jákvæðu útkomu hér 

var helmingur af notkun sterkra geðlyfja meðal íbúa með mikla vitræna 

skerðingu. Því er enn ástæða til að vekja hjúkrunarfræðinga til árvekni um  

notkun á sterkum geðlyfjum. Líkindi fyrir að íbúum var ávísað sterkum 

geðlyfjum ef þeir voru með mikla vitræna skerðingu var þreföld  og ef þeir 

voru með virkan gæðavísinn „algengi hegðunarvandamála gagnvart öðrum“ 

voru líkurnar nær fimmfaldar,  þar sem ráf var stærsti áhrifavaldurinn. Ráf er 

vel þekkt í öðrum rannsóknum fyrir auknar líkur á geðlyfjanotkun (Peri o.fl., 

2015). Mikilvægt er að skoða aðra meðferðarmöguleika þar sem rannsóknir 

sýna að líkamleg þjálfun geti haft  jákvæð áhrif á marga fylgikvilla 

heilabilunar, sérstaklega á ráf, þunglyndi, óróleika eirðarleysi og geti bætt 

nætursvefn (Thuné-Boyle o.fl., 2012).  

Geðdeyfðarlyf 

Notkun á geðdeyfðarlyfjum var 42,3% í öllu úrtakinu óháð vitrænni getu 

en var 31,4% hjá íbúum með væga eða mikla vitræna skerðingu í samburði við 

25,8% notkun hjá íbúum með enga vitræna skerðingu. Samantektarrannsókn 

Janus o.fl.(2016) sýnir að notkun á þunglyndislyfjum á hjúkrunarheimilum í 

vestur Evrópu er á bilunu 19-68% en á Norðurlöndunum 34-68% á árunum 

2004-2015. Í þessari rannsókn voru auknar líkur á að íbúar með mikla vitræna 

skerðingu tækju geðdeyfðarlyf tengt öllum hegðunarvandamálunum og 

geðrænum einkennum. Þær niðurstöður geta bent til þess að notkun á 

geðdeyfðarlyfjum sé oft tengd öðrum einkennum en raunverulegum 

þunglyndiseinkennum. Rannsókn Helvik o.fl., (2017) sýnir að notkun á 

þunglyndislyfjum er algengasti geðlyfjaflokkurinn í notkun meðal íbúa 

hjúkrunarheimila, með hárri tíðni og viðvarandi notkun yfir tíma en greina ekki 

mun á tíðni eftir vitrænni skerðingu. Rannsakendur segja óvíst hvort meðferð 

með geðdeyfðarlyfjum beri árangur fyrir einstaklinga með heilabilunar-

sjúkdóma og telja líkur á miðað við niðurstöður sínar að þau séu ekki síður 

notuð sem tilraun til að meðhöndla óróleika. 
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Svefnlyf  og kvíðastillandi lyf 

Ekki reyndust aukin líkindi á töku svefnlyfja tengt hegðunarvandamálum 

sem er sambærilegt við rannsókn Wergeland o.fl. (2014). Auknar líkur voru á 

að íbúar tækju kvíðastillandi lyf ef þeir voru með kvíða óháð vitrænni getu sem 

og ef íbúi var með mikla vitræna skerðingu. Einnig voru auknar líkur á ávísun 

kvíðastillandi lyfja ef íbúi var með ranghugmyndir óháð vitrænni skerðingu. 

Rannsókn Wergeland o.fl. (2014) greinir tengsl á milli kvíðastillandi lyfja og 

ranghugmynda, þunglyndis og kvíða en hins vegar er notkun á kvíðastillandi 

lyfjum mun lægri í þeirri rannsókn eða 8,9% en það á við notkun utan stofnana.  

Niðurstöður fyrir gæðavísinn „algengi á notkun róandi lyfja og svefnlyfja“ 

sýndu tengsl við vitræna skerðingu en í öfuga átt þannig að þeir sem voru með 

enga vitræna skerðingu notuðu mest af slíkum lyfjum. Í heildina af öllum 156 

í úrtakinu var gæðavísirinn virkur hjá 46,8%. Í rannsókn Hjaltadóttur (2012) 

var þessi tíðni á árunum 1999-2009 á milli 60-70% sem er umtalsvert hærra 

hlutfall en hér. Tölur frá Landlæknisembættinu fyrir sama gæðavísi sýndi 

hlutfallið 59,7% fyrir höfuðborgarsvæðið og 59,5% fyrir landið allt. 

Gæðavísirinn bendir til þess að í það heila sé notkun þessara lyfja að minnka á 

Íslandi og þar með framför í gæðum. Aftur má sjá aðeins betri útkoma hjá 

þessum þremur hjúkrunarheimilum á landsbyggðinni. 

Geðlyf og vitræn skerðing sem áhrifsbreytur fyrir 

hegðunarvandamál 

Þegar hegðunarvandi var útkomubreyta í greiningu á líkum og áhrifsbreytur 

voru vitræn skerðing og geðlyfjaflokkar, kom í ljós að allir geðlyfjaflokkar 

juku líkur á hegðunarvanda með vaxandi líkindahlutfalli eftir því sem vitræna 

skerðingin var meiri. Gögnum var safnað með þversniðsmælingum og því ekki 

hægt að fullyrða hvað var afleiðing og hvað var orsök í þessu sambandi sem er 

sambærilegt við ályktun rannsóknar Kuronen o.fl., (2016). Rannsókn Kuronen 

o.fl., (2016) er þversniðsrannsókn sem skoðar notkun á sterkum geðlyfjum 

bæði á og utan hjúkrunarheimila meðal einstaklinga með vitræna skerðingu 

með 1909 þátttakendum, þar af 1188 íbúar hjúkrunarheimila. Rannsóknin sýnir 

fram á sterk tengsl milli hegðunarvanda og sterkra geðlyfja. Rannsakendur 

telja jafnframt að þrátt fyrir aukna notkun á nýrri og sérhæfðari 

heilabilunarlyfjum hefur það ekki dregið úr óviðeigandi notkun á sterkum 

geðlyfjum.  
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Rannsóknir sýna að hægt er að auka lífsgæði og draga úr 

hegðunarvandamálum, leiða og einmanaleika og um leið draga úr notkun á 

sterkum geðlyfjum með góðri dægradvöl (Frankenthal o.fl., 2016). Þessar 

rannsóknir ítreka mikilvægi þess að lögð sé áhersla á þætti sem stuðla að 

innihaldsríku daglegu lífi íbúa hjúkrunarheimila. Forðast beri skyndilausnir í 

formi lyfja og þeim sé einungis beitt í kjölfarið á faglegu atferlismati sem 

byggir á mati á einstaklingsþáttum íbúa með vitræna skerðingu. Í nýrri áætlun 

um gæðaþróun í heilbrigðisþjónustu frá Landlæknisembættinu 2019-2030 

(2018) eru settir fram landsgæðavísar fyrir hjúkrunarheimili, sem eru 

leiðbeiningar um verklag við veitingu heilbrigðisþjónustu, þar sem meðal 

annars er mælst til að lyfjalistar íbúa hjúkrunarheimila skuli yfirfarnir í það 

minnsta tvisvar á ári. Ljóst er að áhersla í gæðum horfir í meira mæli á að hafa 

eftirlit með lyfjaávísunum hjá íbúum hjúkrunarheimila og fyllsta ástæða er til 

að hjúkrunarheimili setji sér ákveðið verklag eða reglur með hvaða hætti og 

tíðni yfirferð á að vera. Þá væri æskilegt að hjúkrunarheimili setji sér stefnu í 

nálgun meðferðar fyrir einstaklinga með heilabilun. Ekki síst með það að 

leiðarljósi hvernig eigi að takast á við hegðunarvandamál og ávísun lyfja fyrir 

einstaklinga með heilabilun þannig að sú meðferð sem íbúar fái sé markviss.  

Hegðunarvandamál 

Algengi hegðunarvandamála gagnvart öðrum 

Tengsl voru á milli gæðavísisins „algengi hegðunarvandamála gagnvart 

öðrum“ og vitrænnar skerðingar sem jókst með versnandi vitrænni skerðingu. 

Tíðni hegðunarvanda var 25,6% hjá heildarúrtaki en hærri hjá íbúum með 

vitræna skerðingu og var 62,5% meðal íbúa með mikla vitræna skerðingu. 

Þegar þetta var borið saman við eldri íslenskar rannsóknir kemur  í ljós að tíðni 

hegðunarvanda hefur minnkað.  Rannsókn Hjaltadóttur (2012) á árunum 1999-

2009 leiðir í ljós sífellt vaxandi tíðni á þessum gæðavísi með tíðni undir 15% 

í byrjun sem vex með ári hverju og stendur í 40% árið 2009. Það gefur til kynna 

sífellt vaxandi hegðunarvandamál og er vísbending um verri gæði. Borið 

saman við þessa rannsókn virðist hegðunarvandamálum fækka  eftir 2009 sem 

bendir til aukinna gæða. Rannsókn Helgu Atladóttur (2011) skoðar 

sambærilega gæðavísa fyrir árið 2009 á landsvísu og sýnir að hlutfall íbúa með 

hegðunarvanda er 39,7% í heildarúrtaki en 68,7% meðal íbúa með mikla 
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vitræna skerðingu. Þótt vandamálið sé enn með háa tíðni meðal íbúa með mikla 

vitræna skerðingu má sjá jákvæða þróun í báðum hópum.  Þessi tíðni fyrir 

heildarúrtakið er  stutt með svipuðum tölum á landsvísu (22,2%) og á 

höfuðborgarsvæðinu (22,4%) frá sama tíma (Landlæknisembættið, 2019).  

Ranghugmyndir 

Samband á milli ranghugmynda, vitrænnar skerðingar og notkunar á 

sterkum geðlyfjum er flókið þar sem margt er óljóst í orsakasamhenginu. 

Rannsókn Kuronen o.fl., (2016) sýnir hins vegar líka fram á sterk tengsl á milli 

ranghugmynda og notkunar á sterkum geðlyfjum. Hlutfall ranghugmynda var 

lægra en í nýlegri rannsókn Sólveigar Hrannar Gunnarsdóttur (2016) þar sem 

hlutfallið er 48-62% eftir því um hvaða tegund heilabilunar er að ræða. 

Rannsókn hennar greinir hlutfall ranghugmynda í heildina 43,7% sem er 

umtalsvert hærra hlutfall en þessi rannsókn sýndi sem var 22,4%.  

Þunglyndiseinkenni 

Í rannsókn Hjaltadóttur (2012) er horft á þróun gæðavísa á landsvísu meðal 

allra íbúa hjúkrunarheimila óháð vitrænni getu á árunum 1999-2009.  Þar 

kemur fram að hlutfallið á gæðavísinn „algengi þunglyndiseinkenna“ fer 

versnandi á þessum árum, úr 20% í 50%. Í þessari rannsókn var sami gæðavísir 

virkur hjá heildarúrtaki íbúa í 32,7% tilfella sem bendir til að jákvæð þróun 

hafi átt sér stað með þennan gæðavísi með minnkandi hlutfalli 

þunglyndiseinkenna. Samanburður við Öldrunarheimili Akureyrar (Helga G. 

Erlingsdóttir, 2019) á sama gæðavísi sýnir að þar hefur þó verið enn betri 

árangur þar sem gæðavísirinn hjá þeim fer hæst í 70% árið 2012 en stendur nú 

í 20% í árslok 2018. Nýleg norsk rannsókn (Erdal o.fl., 2017) skoðar íbúa 65 

hjúkrunarheimila þar sem hlutfall þunglyndis er 38% meðal allra íbúa óháð 

vitrænni skerðingu sem er aðeins hærra en var í þessari rannsókn. 

Hreyfigeta 

Niðurstöður sýndu að notkun á geðlyfjum í öllum flokkum jók líkur á 

byltum hjá íbúum með vitræna skerðingu. Þetta er í samræmi við niðurstöður 

fræðilegrar samantektar Hartikainen, Lönnroos og Louhivuori (2007) sem 
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skoðar 29 rannsóknir, þar af 22 sem fjalla um tengsl á milli byltna og 

lyfjanotkunar. Þar kemur fram að auknar líkur á byltum tengjast mest notkun 

á geðlyfjum (psychotropic lyfjum, N05 og N06) og þá sérstaklega 

benzodiazepin lyfjum, geðdeyfðarlyfjum og sterkum geðlyfjum.  

Í þessari rannsókn komu fram auknar líkur á að íbúar með vitræna 

skerðingu ættu erfitt með gang, sem tengdist lyfjaávísun úr öllum 

geðlyfjaflokkum. Aðrir þættir í skerðingu á hreyfigetu komu ekki marktækt 

fram í þessari rannsókn eða að mjög litlu leyti. Rannsakendur benda endurtekið 

á hversu mikil tengsl mælast á milli geðlyfjanotkunar og neikvæðra afleiðinga 

þeirra á einstaklinga með heilabilun, meðal annars á hreyfigetu og 

sjálfsbjargargetu (Helvik o.fl., 2017). Fyllsta ástæða er fyrir hjúkrunarfræðinga  

að taka þær viðvaranir alvarlega, með ábyrgri lyfjaumsjón og endurskoðun 

lyfjalista með reglulegu millibili.  

Sjálfsbjargargeta 

Niðurstöður sýndu að auknar líkur voru á skertri sjálfsbjargargetu með 

versnandi vitrænni skerðingu í tengslum við ávísun á alla geðlyfjaflokka. Þetta 

er stutt af fyrri heimildum sem segja að sjálfsbjargargeta versnar með vaxandi 

heilabilun (WHO, 2017).En aðrar rannsóknir sýna til dæmis tengsl við versnun 

sjálfsbjargargetu og notkun á róandi/kvíðastillandi lyfjum (Alanaen o.fl., 

2015). 

Virkni 

Í þessari rannsókn voru miklar auknar líkur á vanvirkni meðal íbúa með 

mikla vitræna skerðingu tengt ávísun í öllum geðlyfjaflokkum. Niðurstöðurnar 

benda til þess að mikilvægt sé að beina sjónum sérstaklega að þeim sem eru 

með mikla vitræna skerðingu og auka virkni þeirra. Rannsóknir sýna að 

skipulögð dagskrá, sérstaklega ef hún er persónulega miðuð að áhugasviði 

íbúa, eykur lífsgæði og dregur úr óróleika (Cohen-Mansfield, Libin og Marx, 

2007).  Rannsókn Volicer o.fl. (2006) sýnir í íhlutunarrannsókn hvernig hægt 

er að nota samfellda dagskrá athafna til að auka virkni íbúa á 

hjúkrunarheimilum. Rannsóknin  leiðir í ljós að slík dagskrá dregur úr 

vanvirkni og eirðarleysi og sýnir þá niðurstöður að hægt er að draga úr notkun 
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á geðlyfjum en sýnir samhliða því minni tíðni hegðunarvandamála. Mikilvægt 

er fyrir stjórnendur hjúkrunarheimila að hafa þetta að leiðarljósi í starfi sínu í 

þjónustu við íbúa með heilabilunarsjúkdóma og stuðla að faglegri stýringu á 

dægradvöl með það að leiðarljósi að draga úr vanvirkni og færa athygli í 

meðferð frá lyfjameðferð í sálfélagslegar leiðir sem stuðla að betri líðan íbúa.  

Styrkur og takmarkanir rannsóknarinnar 

Í fyrstu ber að telja upp takmarkanir rannsóknarinnar. Hún er afturvirk og 

notar gögn úr interRAI-matinu sem er klínískt matstæki og hefur fengið þá 

gagnrýni að vera ekki hannað með það í huga að nýta niðurstöður í 

rannsóknarskyni. Hins vegar hefur verið sýnt fram að interRAI-matið hefur 

mikilvægt gildi í rannsóknarskyni (Shin og Scherer, 2009).  Sömuleiðis hefur 

verið sýnt fram á að kvarðar í interRAI-matstækinu hafi gildi og séu 

áreiðanlegir í notkun við rannsóknir (Shin og Scherer, 2009). Taka verður til 

greina að þeir sem framkvæma matið geti haft áhrif á útkomuna, skráning er 

framkvæmd af mörgum aðilum og ekki hægt að tryggja að mismunur sé ekki í 

skráningu. Það sem vegur þar á móti er að hjúkrunarfræðingarnir þekkja íbúana 

vel í stað þess ef um utanaðkomandi rannsakendur væri að ræða. 

Hjúkrunarfræðingarnir eru þjálfaðir til að sinna þessu mati og ítarlegar 

leiðbeiningar fylgja með matinu. Rannsóknin er ekki með stórt úrtak en 

endurspeglar vel þýðið sem var skilgreint þar sem interRAI-mat er gert fyrir 

alla íbúa næstum án undantekninga. Þýðið átti við íbúa þriggja 

hjúkrunarheimila á landsbyggðinni og úrtakið næstum það sama og því 

endurspeglar það þýðið næstum algerlega til að gefa mynd af geðlyfjanotkun 

og hegðunarvandamálum einstaklinga með heilabilun á þessum þremur 

hjúkrunarheimilum. Tekin voru til skoðunar þrjú ár í rannsókninni þannig að 

það jafnar frekar út sveiflur sem geta komið á einstökum árum vegna ýmissa 

þátta í starfsemi hjúkrunarheimila og heilsufari íbúa. 

Hagnýting fyrir hjúkrun 

Rannsóknin ítrekar mikilvægi þess að lögð sé áhersla á þætti sem stuðla að 

innihaldsríku daglegu lífi íbúa hjúkrunarheimila með áherslu á að  

skyndilausnum í formi lyfja sé ekki beitt nema í undantekningatilfellum. 
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Meðhöndlun á hegðunarvandamálum með geðlyfjum eigi aldrei að nota nema 

rík ástæða sé fyrir slíkri notkun eins og til dæmis ef íbúi getur orðið fyrir skaða 

af eigin hegðun eða aðrir á heimilinu. Notkun á geðlyfjum og sérstaklega 

sterkum geðlyfjum á einungis að beita í kjölfarið á faglegu atferlismati á íbúa 

með vitræna skerðingu. Rannsóknin sýnir fram á að það er fyllsta ástæða til að 

hjúkrunarheimili setji sér ákveðið verklag eða reglur með hvaða hætti og tíðni 

yfirferð er á lyfjalistum íbúa. Æskilegt væri að hjúkrunarheimili geri klíniskar 

leiðbeiningar í meðferð fyrir einstaklinga með heilabilun. Ekki síst með það að 

leiðarljósi hvernig eigi að takast á við hegðunarvandamál og verklag á ávísun 

lyfja fyrir einstaklinga með heilabilun þannig að sú meðferð sem íbúar fái sé 

markviss og ekki bundin af menningu hjúkrunarheimailanna eða einstökum 

starfsmönnum á hverjum tíma. Á öllum þessum sviðum eru 

hjúkrunarfræðingar og hjúkrunarstjórnendur á hjúkrunarheimilum í lykilstöðu. 

Þeir hafa fagþekkinguna og eru í nánd við daglega umönnun íbúanna til að 

leggja mat á alla þessa þætti. Að sama skapi geta hjúkrunarfræðingar í daglegu 

starfi á hjúkrunarheimilum verið í lykilhlutverkum til að fræða annað starfsfólk 

og aðstandendur um mikilvægi þessarar nálgunar.  

Framtíðarrannsóknir 

Mikilvægt er að fara fleiri leiðir til að skoða hvernig notkun á geðlyfjum er 

á hjúkrunarheimilum hér á landi og hvernig notkun þróast hjá íbúum yfir lengri 

tíma við búsetu á hjúkrunarheimilum. Nýleg rannsókn Helvik o.fl. (2017) 

skoðar tíðni og viðvarandi notkun á geðlyfjum meðal 1163 íbúa 

hjúkrunarheimila í Noregi með og án heilabilunarsjúkdóma. Rannsóknin stóð 

yfir í 72 mánuði og sýndi að tíðni notkunar á geðlyfjum var há en einnig var 

viðvarandi notkun á flest öllum geðlyfjaflokkum. Sambærileg rannsókn hér á 

landi væri upplýsandi til að sjá hvernig notkun á geðlyfjum þróast og skoða 

hvort viðhafður sé einhver endurskoðunartími t.d. á 12 vikna fresti þar sem 

gerð sé tilraun til að draga úr eða hætta með geðlyf. Samanburðarrannsókn á 

virkni sem íhlutun væri fróðleg. Hægt væri að gera innleiða dagskrá til að auka 

virkni og vellíðan íbúa og gera samanburð á notkun geðlyfja fyrir og eftir 

íhlutun. Rannsóknir sem snúa að því að láta hjúkrunarfræðinga gera mat á 

atferli og hegðun íbúa með hegðunareinkenni og geðlyfjameðferð sem veitt er. 

Einnig mætti gera eigindlega rannsókn með viðtölum við hjúkrunarfræðinga 
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um ferlið í ákvörðunartöku á meðferð við hegðunarvandamálum hjá íbúum 

hjúkrunarheimila.  

Ályktanir 

Niðurstöðurnar veita góðar upplýsingar um notkun á geðlyfjum á þremur 

hjúkrunarheimilum á landsbyggðinni, tíðni hegðunarvandamála, geðrænna 

einkenna og tengsl þessara þátta við vitræna skerðingu. Niðurstöður sýna hátt 

líkindahlutfall hegðunarvanda og geðrænna einkenna þegar geðlyf eru skoðuð 

í tengslum við vitræna skerðingu. Íbúar hjúkrunarheimila með vitræna 

skerðingu og taka geðlyf hafa auknar líkur á hegðunarvanda, geðrænum 

einkennum, byltum, erfiðleikum við að ganga, verri sjálfsbjargargetu og lélegri 

félagslegri þátttöku í daglegu lífi. Hjúkrunarheimilin þrjú sýna góða útkomu í 

gæðavísum sem endurspegla notkun á sterkum geðlyfjum og róandi lyfjum 

þegar niðurstöður eru bornar saman við eldri rannsóknir og sambærileg gögn 

á landsvísu. Mikilvægt er að leggja áherslu á faglegt mat á hegðunarvanda áður 

en gripið er til notkunar á geðlyfjum og reglulegt endurmat á lyfjalistum sé 

viðhaft í starfsemi hjúkrunarheimila.  
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